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!!
المرسلدن.سمدعلىوأسلموأصلىالشاكرلِنحمدألثهأحمد

وبعد،،"

غيراللغاتبدراسةبعيدأمدمنذالمصرلِهَالجامعا!اهلَمتفدَد

الحفثا!فهمفيالحدرجلفهم؟والفارسلمةالعبريهَاللغتانوبخاصهَالعربيهَ،

فىلغتقمعلَش!ركالتيالالَدلِمهَاللغا!واثارآثارها،علىوالوقوفالالَدنِمة،

اًصولها.

القدلِم؟العهدمنعبريةنصوصاودقةبعنأيةأخمارأنحأولتوقدهذا

شرحإلىالنَه-شأءأنوسأشدر-،العربيةباللغةوثيقرباطيربطهالغدهلأن

مقأرن.لغوىثوبفىوتحليلهأالنصوصهذهمفردات

فلِه،دونتالذىالعصرعقليةتمث!لأحسنتثلواللغةأنشكولا

مأذلكوأيةمخللفة؟عصورفيكتبتالتيالتوراةخائلمننلكويتضح

موسىأسفارفىاستخثمتالتىالنحويةالقواعدفياختلافمننراه

فيمرتدنذكر!الفيأ!إحأا!لمقحكأيةمنماالأحداثتكواروكذلك،الخمسة

وغيرهايوسفقصهَوح!لافمختلفدَ!و،؟بصورلدنوانثانيالأولالإصحاحدن

بعضرخائلمنالدَديمالعهدلكلماتدرالمملَنافيعليهنركزسوفماوهذا

المخ!اوة.النصوص

ا!فينياالبنبإلىيمالقفال!ثهدنحمموحىفياللغويالجانثجاوزناذاواٍ

لىكأكيفإ!صهـاشالكمو"دئؤأ9الدبر!هاتهالمعرفةالملحهَالحأجةو!نامنه-

كأإ"مو!عثإ،غ!يمفىأ"!-طو!)ذ!"اثريم!ائ!آلتالإسلامم،بالدلنالمحىت

لِر!ص!--صا-القسرم!سوويمسفكليعولامواض!مه،ءنللملمأئمن!ودلَحريف
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ماعلىليردواالتورادنصوصعلىالاظلاعبغلِرعلمثِالَفسيرالَفشِرها

ولغلَه.الكرلِمالقرآنحولالكثيرهَالد!ودمزاعمولِدحضوافيها،جاء

الإنسانفإن؟العملهذافىالقصوربوجودلِعتر!منلأولُوإني

ذلك،النَهنسألونحنبدوفلِقه،اللهيعصمهأنإلاالقصورمنلِسلملاضعيف

.وهابجوادإنه،دركهفيللِهاٍونرغث

وسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

المزف

نونبقصا4دد

http://kotob.has.it



القسم!إا،صيل

القلبرالحه!
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الأولىالمبعه-

التديمبالىالتعريف

المصصلح!ااسحخدمو!ال!هود،لدىالمالَدسالكتاب:القديمالعهد

كتابيمدزوأحلَئالمسحح؟ظهورأعالَبتالديالعصورفيالمسدحيون

اسمعليهاأطلقواالتيورسأنلهم،رسلهمواًعم!،أناجيلهمعناللِهود

إرمحا:سفرفيجاءكمالجديد(،)العهد

لي!مفجديداعهداإسرائدلبيتمعوألمحطعالربيقوكتأتىاًلِام)هأ

آبألًهم(.معقطعتهلذيكالعهد

تكرر!الذىالربعهدهوالقديمالعهدأنالحهودبيناعتالَادسادودد

.بعدهمنوالأنبياءموسىلسانعلىوتكرر،يعقوبثموإسحقإبراهيم

النَه،عندمنبهامو!حطالخمسةالأسفارالتزعمهمسبىَماالىيضأف

اىخمسمائهَبنحوإليهْموسى*الموحيموتبعدكت!أنهامنالرف،على

منالوحيمعويتعارضالذو!ينافيمأفيهانجدأنناكماالأحبار،بأيدى

.اللغويلتحليلخلرمننتبدنهاسوفبألأنبياء،ألحقوهاسيئةصفات

وئرتبتالَريبا،سنةلفنحواسثمرالقديمالعهدأسفارئدولِنانوالوامع

عملتكثيرةلمؤثراتالأسفاربعضخضعتأنالزمنطولعلى

حولاللاهو!رجاكبينلمحائماالنزاعومازيل،والحذفبالزيادةفيها

دخيلانأمالمَديمالعهد(سفارمنأممأمثلا،الإنشأء(ونشدد)الجماعة:سفرى

عليه؟

إفحامالسبعينلِةلَرجمد!مفيلأنفسهماباحوامصربهودأنيلاحظكنلك

فيباليونأفيةألفبى،العبريةبأللغةحتىألفت!لَكنلمالتيالأ!فاربعض

ولمحوِةم07ستةالسياسيالبثودسلطانزويلثلكاءوروالسببألالَدلِمةالعهد
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التراثهذاكانسواءكله،والروحيالعالَليتراثهمتسجلِلفيلدلِهمالرغة

)1(.أخرىبلغةأوبألعبريهَندلمحد

المفرداتاخلالف!وإنالعبرلِةباللغةالقدلِمالعهداًسفاردونتوقد

منيسلَثنىولافلِه،ألفالذىالعصربحسبالأسفار،باختلافواللَراكلِب

وفقرة،دانيالوسفرعزرا،سفرفىبالآرامِةعرفتأدنزاءإلاالحكم!ا

4صث.عنبألآراميةوردتااللَكوينلممفرفيوكلمتانملِا،إ)سفرمنواحدة

لمحدالعربدهَواللغةالإسلامدةالشرلِعهَعلماءأنبالذكرالجدلِرومن

العربىالتراثفىمعروفاوصارالدَديم،العهدءلىالتوراةا!طمأطلدَوا

وهو،الكلوإراددَالرزءإطلاىَقبلِلمنهي)التوراة(كلمةأنوالإلملامي

علىاللهأنزلهاالتيالتوراةأهميةإلىدتلكريرجعالق!لِم.العهد

فيلموسىالنَهكتبهمأبهاولِرادالكرلِم،المرآنفياسممهاووردمو-!،

كُلمِنالائوَاحٍفِيلَهُ)وَكَعثنَا:وجلعزقولهمنذللثنستظهركصاالألوإحء

سَكَتَ)وَلما:تعالىوقوله5411:الأعراف1شَيئءِ!ئكُلىوَتَفْصِيلاَفَوْعِظَةَ!ثَيئء

يَزهُونَ!لِرَئهنمهُنمئفَذِينَوَرَحْمَةهُدَىنُن!خَتِهَاوَفيالآلوَاحَأَخَذَانغَضَبُقُوسَىعَن

.4511:لأعرافا1

العهدف!ألِدينابينمماالالَرآنصدمَهاالتيالتوراةهيالألواحوهذه

ضخمامجل!االقديمالعهدجعلواأنهموندهقلهتعجبومماكله.ألالَض-لمحم

وفالَاإصحا!ولَسعينوتسعةشمعمائةعلى!تشنَملسفرأوثلاثلِنلَسعةيدوى

سفرا،وأربعونسث4الكاثول!يةالنسخةعليهاوتزيدالبروتسلَانتية،للنسخهَ

لَاولِخيهَوشروحقانونب4،ونصوصوقصص!وأساطبرخرافاتومعت!ها

اس!بعدقدألِدينابينالذىشكلهافياث!وراةكاتبأنشكولا.دينيفهمذالت

الديني.فهعطمعيتناسال!لممأزصوص!امن

.16صحسنينفوادللدكذور:وتحلبر".عزخمر"."،لاكتوراةه!افيشِظر)1(
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نصوصالَحوشالىالمخصوطأ!أثمأنهناذكرهعلحنايلَحلَم.ومما

دبكالثانيالعَرنإلىلَعودوهىالمي!،البحرلفافْهىالقدلِمالعهدمن

النسخمنردلِفألَهاعنكبدربشكلنصوصهااختالفجيذاونلحظالميلاد،

سنةإلىولَعود،بالقاهرةوجد!الدىهيالتورأةنسخأكَدمولعلالحاليهَ،

.ام899

لغوفيمصدرهىالقديمالعهدنصوصرأناللغويهَدراسلَنافيولِهمنا

منالغامضهَالكلماررَمعأنىفهميمكنحيثالعبرلِهْ،اللغهَدارسييفيدكبير،

الالَدلِمالعهدلغهَوما،ال!لِمالعهدفيالالَديمةالعبريهَباكفاظمالَأبلاتهاخلر

بغ!رهاوامتزجتالشأمأرضإلىالعربلِهَالجزيرهَمنوفد!عربيهَلهجهَإلا

العبرلِهْ"."اللغهَبلِسمىمابعدفلِمالنفسهاكوتَحتى،القديمةاللغاتمن

وضرورةالقدلِم(،فلسطين)تأريخوهوالعامالرأيشغلتقضيةوهناك

للتاريخيسمحوالمالالَديمالعهداكئبهالذينلأنالقدلِم؟العهدقبضةمنلَحررد

علىركزوامصيرهمتدَريرالفلسطلِنلِونأرادإذاحتىبالوجود،الفلسطين!،

الأمروهذا.إسرائدللبنيحكراال!لِماللَارلِ!نولَركواعشر،اللَاسعالقرن

وجودبؤيدمألإخراجالمسلمينمنالعربيةعلماءجهودلضافرسِطلب

متناثرةشذرا!فىموجودوهوالقدلِم،العهدنصوصمنكْدنِمافلسطين

كَديغا.فلسطينسكأنأوضاععلىالضوءتلقي

!بمءعة
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ليللالمبعاا

التل!ي!المداث!طلم

هى:أكسام،ثلاثةيضمإليناوصلالذىِالالَدلِمالعهد

والمكتوبأ!والأنبلِاء،،اةالَور

مسمحا!:تصَاللِهودولِجمعها

ثى+أ؟،!-؟ث!6؟،!7+-!!أ

والكافلالنهبياءرمزوالنونأ،للتوراةرمزفالتاء+63:إلىولَختص

أى:؟؟لإ":كلمة6؟إلَناخلفظمنالعلماءاشلَقوقد.للمكلَوباتر!!

أطلالَتالتيالتناثدونأوالشَأخيون:كلمةهذا!نوقريبلَورات!.

للملِلاد،والثانىالأولالمَرنينخل!اليهودلِهَالشرلِعةمعلميعلى

فيأقوالهموسجلواالقديمالعهدبتفسيرقأمواالذينوالخاما!الأ-لجاررثمم

المشنا.

عبرية،آثارمنإليناوصلماأهمالقديمالعهدأسفاروتعا

ونصوصهاللِهودية.التلِانةعليهلَالَومالذىالأسأسىالمصدرفهي

إلىلحلاجماالنصوصهذهومن،آخرحلِنأومجملهحينا،مفحمنهَدَألي

النصوصهذهمنغمضمأتفسيرالمدراشعمد!وقدوتفسير،الحنماح

ايضاحهأ.و

ائنصفيتخللفالقدلِمالعهدأسفاراسماءأنبالذكرالجدلِررمن

يسمىمأعادةالعبريالنصففي؟اللَر!صأتفيالواردةلالكضنالعبرى

كلمأ!حدتاٍإو،الأولالإصحأحفيلى19؟الح!ملةمنالأولىبألحَلمةالنمف!ِ

:إلم!السلل!عنىو،لأولىا4ةلجمأ،هث
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التكولِن.سفربدايةالبدء()في6+بر؟*ني

.الخروجسفرمنالثانيةالكلمة)أسماء(أ+لأول

اللاويلِن.سفرمنالأوأ!الكلمة)ودعا(6*أ،؟ا

سفرمنالأودىالجملةمنالخامسهَالكلمةالطر-لِىَ()في3!بم؟63

الخروج

التثنلِة.سفرمنالثانيهَالكلمهَ)الكلام(+-فى؟6!

وإنماأصبِة،ليس!بالعربيةاللوراةأسفارأسماءأنسبقمماويفهم

الشخصيهَأسماًوللسفر،الرئيسيالمحدوىمنأخذاالمترجمكَبلمنوضعت

فبه.الرئبسة

تضمالتئالأسفارحفظإلىجهودهموجهواالعبربنأن،معلومومن

إليناوصلتوقد.اللاحقة19جيالإ!ذلكوند!وا،والدينيائمَوميتاريخهم

العصورفيالعبرىللشعبادبيعملصورةفيالدائبجهدهخنتيجهْ

القدبم.بالعهدنسميهماهوالفدبمةْ،

العهدأسناريحفخلواانإلىالعبرييندعاالذىالرثدسيولسبت

سردخع!ومنادبرِط،لادينياكأنتصنيفهمنالغرضانهوالقدلِم

اللهبدنللعهدتأريخهولذ!مطألييودىالشعبلَاربخعرفالدينيالتاريخ

اقي.وإلر

ء95فيالتفصيلإلىأنتالَلالقدلِم،العهدلآقسامالموجزألعرضهذابعد

فيبعضهأوبيانقسم،كلأسفارعلىالتعرفبعدفحدة،علىلَخلالأق!مدام،

)لبز.

**!
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للاللىلمبعاا

المَليمالمدا!مناربطق

القولاأ4ا!اولالقسم4اولا

هيبل"6+،العبرىِالثلاثىالجذرمنمثمتقةالعبرلِة6++ألفطهَ

ركَز.أرشد،دزَس،علًكل،:بمعنى6++أبالهاءالمزيدالثلاثىمنمأخوذهَ

ومنهاوالتبصير،والإرشاد،الدملعِ،:بمعنى6++أالمصدرأنلِعنيوهذا

معلم.:بمعنىأ؟+ول:الغاعلادطمثتو،ا

الحديثة؟العبريهَفىذالَهالعلمتعنيصىارت6َ++أكلمهَأنكما

علمأ+؟ثنن*أ-!أ؟+والمحنفسعلم؟!جم!!-!نا؟!لِقاث:
6+.*أw؟+6+++أاًلِ!:ولِ!الأس!يا!مم!ءَ.أ

ملَأخرةزمنيهَمرحلةفيجاءفالمفمريعةبمعنىائورا!انمال!!اتأدتولج!و

مجقمعاتهم،فيلهمودلممدورال!مشرلِعةتورالَه!م!إسرائيللفواشَخذحيمن

لا:يقولمنبينهممنتجدولمالشاسةهفيذمعلعندهمالتوراةوصاشت

نبعمققضاياه!ف!يتحركونلمحهر؟الديىتفىسلِاسمةولااسم!اسةافئدبن

لِعني+أ؟!نمشت!ودشِئ،تعني!أ؟،كلمةوصار!عقددلَهم،

قضيتهمنحوتحركهمعقائديهَدينيةكلما!وهفه.الواهب،المانح4المبَرع

فلسطين.فيلهمموطنايبادوهي

واللايين،،والخروج)إلتكوين،هى:خمسةأسفارمنالتوراةوتتألف

أدممنتب!أاللَارلِخمنفلَرةالخلسهةالألص!ارهذهوتغطيوالشَنمِة(.د،الع!

الأسفأرهذهتضمفَكث!االسلارو،عللِهموسو،بوفاهَوتنلَهيال!مملام،عليه

والقرابين،وإلنذور،والحملرا!ا،اتإكالعبأالشرعيةوالتعليمالوصايا

وحمَوقهم.الكهنةوواجب!ا

-1!v
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وحدهافهيالسلامعبِهموسىإلىالخمسةالأسفأر!ذهوشَنسب

فيكتب!أنهاأئبثالحدلِثالعلمولكن.موسىتوراةعليهايطلىَ

ترلْيبحيثمنالقديمالعهدصدرفيجاع!واقمخلالفة،عصور

يوللِوسالألمانيالعالمأكدفقدأيضا،لعادتهاالزمنيوالثرتيبالتأليف

بعدفىَموسىموتيليزمنفيكلَبتالخمسةالأسفارانوزنفلها

!رأ-ن)أ(.

وتكرارالنَه،لىبهايشارالتيالأسماءفيالاختالكأ!أنولاشك

أجزاءبينوالأسلوباللغةفيالواضحةوالفروقالمَصص،بعض!

الأسفاهـبأنالنالْدلِنالعلماءأكَنعهذاكلالأسفار-هذهمنمخلالفهَ

مصادرمنتصنيفنتيجةالواقعفيكأنتموسىإلىالمنسوبةالخمسة

مختلفهَ.

خرجثأنهالابدالتارلِخيةوالأسعفارالأنياء،)آسفارموسكاتصمط:وهَو(ط

تقبللمولكنالخمسهَ،للأشنارالأخيزالتصنيفابطفَىالترتبببثذاجودالوإت

هذاعلىكانالثألدففتوتببمئأخر؟تأريخفيإلامالَلسةأسفارأنهأعلى

بالأسفاربداألالْديمالعهدجمعولخنالقريخية.فالأسفارالأنبيأءأسفارانخحو:

بترسبولحَنالحل!ف،بدرتي!لأايأخرىايأسفارأضيفتوبعدها،الخمسة

ماثلَيه(،)2(.حممبمنهجي

555

.7IVصلموسكفئ.السلميةهحضلرلت)1(

.831!!ه!سلميةلت!حضلر!2)
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I-العولقسنر

الكلمةوهيالبدء،(،،هـفيأى:بر؟*!،+العبرلِةفيالسفرهذااسم

وأ،<»«)خلقأى:Gesensisواللاتينيةاليونأنيةفيويسمىالسفر،فيالأولى

يعَصلأنهالدكوين((؟)سفر:باسمالعربيةفيالسفرهذاواشتهر"."لَكوين

فييعالَوبأولاداستقرارإلىوالأرضالسماواتتكوينمن،العالمئأريخ

مصر.أرض

النحوعلىمقسمهْجاعتإصحاحا،خمسينمنالسفرهذاويدكون

لآتي:ا

فيالإنسانوحياة،العالمخلقعنلَتحلث1/11منالإصحاحاتأ-

.والطوفانونوحوحواء،أدمهصهَوفلِه،الخليقةبدء

وفصة،إبراهيمأو،إبرامعنئتحلث12/25منالإصحأحاتب-

بكثرةلهاللهووعدالوحيد،ابنهإسحالَىبلَالَريبوامدحأنه،ودعوتهلَجواله

الميعاد.وبارضفريلْه

وبخاصة،ونسلهبعقوبنربةتشاول26/05منالإصحاحاتج-

وزيراأصبحإذبكصر،كنرشأنذاأصبححدىلهجرىومايوسف

وعشرمائهَابنوهويوسف!ا!"ئموسف:بمو!السفروشِتهيلملكفا.

مصر".فيتابوتفيووضعفحنطوه،،سنين

بألآراميةمفردتلِنعدامأبألعبريةكلهااللَكوينسفرلغةانإلىونشير

7+أ؟+يئإ،6وهما:ث7فقرة،والثلاثينالواحدالإصحاحفيوردثا

.الشهادةكود!:بمعنىوثا"سَفدُ"يَجَز:أى

القوينسفرحرصالتئالأولالِنالأجدادأوالآباءقصصأنرالعجلِب

أضحواأنهمالأموروجلنبلا،كانمنهمأياأنتدمجللمسردهاعلى
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الدك!قةوالالَراءهَ.اللهأى،)إلوهعِ"سميواحدلألهيتعبدونأىموحدلِن،

ىأبإنجأزيقوموالمالأولدنالأجدادأوالآباءهؤلاءأنتوضحالتكوينلسفر

بينالمسدمرئتدَلهمهوعنهمنعرفهماكلوإن،الإطلاقعلىمحددعمل

بهم،المرتبطةوالخرافأتوالا"!اطيرالالَصصإلحا!هدفأما.مختلفةأقالعِ

التوحدد،أساسهاالحهوديةلنموشرسيهَتأريخدةأرضيةووضعشرحفهو

مثلا.الختانومنهابها،المرتبطهَالقضالِالبعضتارلِخدةأسستقدلِخو!لك

متىا.زمِأد-الجذورافدهَجغر-انيلإسرإبنو

*م!!ه
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سنرامدج2-

العهدأسفأرترتيب.حسبوالثاني،موسىاًسفارمنالثانيالسفرهو

اسمهوأما"أسصاء(،.ني!أ+العبرى:الأصلفيالسفرهذاواسماصقدي!.

لَعنيوهىExodusائلَرجمانَا:معظموفيالديىنانلِهَالسبجندةالترجمهَفى

بنيخروتلمارلِخسجلفهو،للمسمىمطبقوالاسم.الخروج:بالعربية

فلسحلين.إلىمتجهينمصرمنإسرائيل

الآلَدة:الرئلِسلِهَالدَضالِالداولتإصحاحأأربعلِنفىالسفرهذاولِقع

)1/7(..يوسفموتبعدالحهودىالشعبتكائرأ-

1/8(.).مصرفيالعبرانيينعلىوقع!اللَيالمظألم2-

2/4(.)ص.ودعوتهالأولىوحلِالَهموسىولاده3َ-

3(.آ513/6/ا-)ص.نفرعوضدوكفأحهموسىقصة4-

02/أ-17(..ص.الربمنالعشرالوصايأموسىل!قى5-

2(.4)صالعهد.لشرائعولكخيص،للجبلالثان!ةموسىزلِارة6-

4(.35/5.صالاجلَماع.خيمةبناء7-

إسرائيلبنيخروجفلِهحدثالذيالتارلِختحدلِدفيالعلمأءاختلفوقد

ارائهم:مجملوهذامصز،من

فيحدثإسرائيلبنىخررتأدتلِقواطالذكطوهو:الأولالرأيا-

الذكطالمصر!ال!ؤرخ)مانيثو(بهقاقماوهذاالملِلادتكبكالسادسالطَ-ن

عصرمدذالرأىبهذالِأخذونالعلمأءاشَمروكَث!.م.025سنةنتوعأش

أًناسرأكطهذاوهجملالعصيئفى.!سالداسثلقرنأواخرإلر،)مانيثو(

يتفقلااللَارلِخهذاولكتى.الهكسوسهعمصرأرضمنطردواالعبرانيين
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V(،'1)ملوك4(،1/1112/0،)خروجفي:الواردةالكتابيةالنصوصمع

الحفرياث.اظهرتهـاالتيالحديثةالاكتشافأتمعأيضأيئفقولا

10-L - rالالَرنمنلَصففيحدثالخروجإنفمِدَولالثلألى:الرأي

144سنةنحوأوالميالد،قبلعشرال!،صر Y.هوالتاريخوهذاق.م

فياردالهِالنصمعيتغقوكذلك2(،11/6)قضاةمع:الَفاقأألوارلِخأقرب

بنيلخروجوالضانينمائه19َربعشةفي)،وكأنلِقوو،:حثِ(،)6/)ملوك

البيتبنيإنه...سليمأنلملكالرابعةألسنهَفئمصرأرضمنإسرائدل

لئرب".

لَمكَدالخروجفيكونق.م.VtYسنهَفيالهيكلببناءبدىًقدكانفإ*ا

النصر.هذأبحسبق.م1"47سنة

عرتدحدثانتيالعمأرنةث!الوحداتفيورد8!امعألِضالِتف!هوو

دصدر،بزمنَبعدهأولِناهئَعَرالتاري!نهذافيفلسطينأرضإلى!دمشعب

هممؤلااءأنالعلصاءبعضنجعئقد،.انخبير؟باسمالشعدبهذااتوصاتردَإعو

التارلِخ.هذانحوفيفلسطينأرضإلئجاءواالذيننالعبرانيرِ

12.سمنةنحوفيالخر!جيمَعتارلِغإن:الثالثلرأيويمْولس- i

حك!أئناءفيحثوانهالميالس،قبلعشرالثالثالقونأوالًلشأو.د.ق

الثاني.رمسي!مر

أفي)منفتاح(عصرفبىحدثالخروج%نبقرلالأخير:والراي4-

ركيsاللَذللنحمروخاضئلَف!مطيرسبالرأكطهذابنيوقد!.م1"-2حوالي

الث-ألآم!م!ضكِرهوإسرالْلِلىضنلىعمارهانآلِذحَروفيت)هخفلَاح(أذأمهاذفيإ

إد!إلثمارةإسرائيلذكرفيأنظنوافالَدالحدِن؟نلكفىفلسطينتذطنكانت

1(.ائخرو.ت)

رج(.خ)مادة:المقدسالكدَابقاثوس1()
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ا!ويل!2-سنر

إ"؟ا؟*العبرلِةفيواسمهالمَدلِم،العيأ!فارمنالئالثالسفرهو

الدونانيةفىواسمهالسفر،بهابدأالدىالأولىالكلمهَوهيدعا،(،"5أكأِ:

وأ"لاوى"،إلىتتَميأسرهَإلىنشةلائيون،أفِ:؟ول،ة،أ!أهواللاتلِنيهَ:

.الأول""ليفي

نُصبَعندمأأنهنلكفيوالسببالأحبار"سفر>)بألِضاوسمي

الخطوهَفىلابدكان،المذبحبواجبا!يقومكاهنتعيينوتم،الاجتماعخيمه

اللاوسِنسفرفوضعالنَهأإلىلَؤدىاللَيوالعلاثَا!الطر!لَتلمأناللَالدهَ

الغاية.لكلأه

ليده،منيعالَوبأبناءثالثفهوالسفر،إليهلِنسبالذي"لاوي(،أما

عبرياسمولاوى:".رجليفييمَترن"الاَق:قالتلأنهاالاسمنجهذاسمي

من46/11الإصحأحفيأسماؤهمذكرتبنينثلاثةوولد.قالَتزيئحعناه

ومرارى..وقهات،جرشوموهم،التكوينسفر

الخروج!تذلكجأءكما،أسنة37وعمرهمصرفيلاوىومأت

لأ/6.

الشرائعشفر.باسمتميزتإصحاحاوعشرينسبعةفيالسفرهذاويقع

والقرابين.الذنجائحوتقديمبألصاوا!الخاصةوالطقوس

صمأئل:من"سفرهذافىوردماواهر

قبلمننللثعلىالمرلَبةعلىالمترتبةوالوجباتالذبأئحتمَدلِمكدفيةأ-

وإلعابد.أل!هن

أثناءفيفرضرسميعصاءوهو،الكهنوتلو!لدفةوبنيههـارونتقتي!مر2-

سيناء.فيموسيباصاء
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لَدنممرالتيوالتصرفاتوالأمراضالأطعمةمنوالنجسالطاهربيان3-

الشرلِعة.

إلاالدلِنيةوالطالَوسالشرائععنيتحدثالسفرمعظمانمع4-

،01012الصفحاث:فيكما،التاريخيةالحواثبعضعلىاشتملأنه

0،224.

موكبلِرجانبعلىالسفر"هذا:المقدسالكتابكَاموسفيوجاء

لهوكذلكوطدَوسها،وفرضهاوالذبالًح،وخدمتهموواجباتهمللكهنةالأهملِة

والخلدَيهَ.الطدَسلِةوالطهارةبالالَداسةيتعلقممافيهوردلماعظميأهمبة

الكاهنلكونهوالتقديسوالطعارةالفداءفىالصحهيحعملإلىلِرمزوالسفر

فيبوضوح!الظهركمأوالأبدلة،الثهائهالحدلالَلهَواكبيحةالأعظم

،،.العبراندلِنإلىالر!الة

0**
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العل!صفر-!ا

إحدلىوهي"،البرية"فىأئ:فى!م؟63العبريةفحطالسفرهذأاسم

واللالَدنلِةاليوناندةفيوسِممى.الأولالإصحاحمنالأولىالجملةكلما!

umeri*ِعدد.:أى

فيإسراسًلبنيبينجرلِااللذلِنالاحصاءينلِذكرلأنهبالعددسميوكَد

منازلهمولَرتبِ.إسرائدلبنيلأسبأصالدقسلِمظاهرةولبروزالعهدنلك

منهم.الذكوروإحصاءأسباظهمحسب

زمنلِا.حوادثهلَسلسلحسباًدسامثلاثهَإلىالسفروشِقسم

الاجتمأع.خ!مهَفيسناءبرلِهَفحط"موسى"!الربكلاما-

سبط.لكلمكانوتعدين،اللاويدنعدافدماالشعبإحصاء2-

سبط.لكلمكانوتعلِمن،اللاويينعداكإماالشعبحصاءا3ٍ-

بهم.الخاصهَوأعمألهمالمحلةفىوأمكنلَهماللاويينإحصاء4-

الدذمرحرووبروزإلأردن،شرقإلىسيناءماتإسرائلِلخروج5-

موسى.يخلفيشوعبأنوالإعلان،بينهم

بشأنوشرائعالجديد،الجبلإحصاءظهرأرلِحامقابلشطيمفي6-

موسى.علىاعيانهممنكثيرخروجi،البناتميراث

بأسمأئهامكتوبةالعبرىالمَديمالعهدفيالأعدادأنالمعروفومن

شأناللَجارلِهَمعاملاتهمفيالأعداد!سدخدمونالمهودوكان،اللفظكاملة

أشياءإلىلَرمزخاصةمعأنالأعداد!بعضلمحانكمأ،القديمةالشعوبباكَل

،أخرىشركيهَشعوبمعبعضهافىاليهوداشتركمعانوهيخأحطَ،

قوةوالثلاثة،الوحدةإلىلِرمزالواحدفحَأنالنهرلِن؟بينومأوسورياكمصر

فىيشددونالعبران!ونكأنماوكئدرا.المالَدسالقلثوثرمزلأنهاواًهمية؟

هيكل،الربهيكل،بالر"هيكلكالَولهم:مراتئلاثعليهبأ!توكيدماأعر

أرملِاأرض...."لِاأرض،ياأرض،"يأ:وكذلك7/4.ارمياهو،(الرب

229//y.
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ال!مةسفر-5

بنيعلىالشريعةئكراراوإعادةعلىيالَوملأنهالاسمبهذاسمي

جركطحيث،مؤابصحراءإلىسينأءصحراءمنانتقالهمعند،إسرائيل

الشريعهَفيواردةتكنلمأشياءوإضافهْ،الأولىالشريعهَتعأليملبعضرنسخ

قل.من

الخروحسفرفيورد!قدكانتالتيالعمثمرالوصاياأنلك1كدولِوً

العبرية:فياسمهوردوقدالسفر.هذافيجدلِدبشكلعرضهأأعيد

أى:Deuteronomiumواللالينيةاليونانيةفيواسمه،كلامأى:؟؟؟"!

إسرانبل.بنيعلىنكرارهأأو،الشريعةندكيةأوإبهادد

الطقوستطهيرعلىركزتإصحأحاوثلاثيناربعهَفيالسفرهذاولِفع

هناكأفمات:موسىبموتالسفروينتهي.دخيلهوماكلثمنوالشريعة

مؤابأرضفيالجواءفيودفنه....مؤابأرضفي،الربعبد،س!ثمم

مأئةابنموسىوكان.اليومهذاإلىفبرهإنسانيعرفولمفغور.مقبل

124.)ص...."ماتحلِنسنةوعشرين

بمقدوركانهل:ونتمماعل،موسىوفاةيدلاولالسفرهذاأنوالعحبب.

منهيإنصجميعهأالتوراةانيؤكدالخبرهذااقوفالْه؟خبرتسجيلحوسى

سبيمناليهودوعودةالهيئهدمبعدالذاكرةمنكتبثوانها،الكهنةصنع

ذلك:ئعززلديناأممبابوهنلا؟بابل

إلالركزولمالئوراة،فيوشبابهموسىحلهاةكطمطبىصمتهناكأَ

و"مب!.الدهشةلئيرمما؟وفاتهطى

فخانهقدثااسعهيردوحيقالتورأة،نصتكماموسىقبرمكان!جهيل1ْ-

النممثان.طوا.فد!عَلمفيمؤظا!سم
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وكونهاللَثنيةسفرفيالواردالخطابةأسلوبفيالواضحالاختالف3-

فيواضحانلكنجد؟الجمعوصدفةالمفردالمخاطببدِقتِتالَل

.السادسالإ!حاخ

!الأمتراثإلىاصولهامنكث!رفيترجع،الخمسموسىاسفار-ث

والفراعنهَ.الأشوتيين،الفينيقينوالبابليدنملو،الصبقة

ولَبدو!بل،منالساملِةالشعوتأسصاءفييردلمنفسهسىمهِاسم5-

فيكماالأبنأوالطفلبمعنىالفراعنةأسماءنهايةفيلوجودهمصريده

الإلهابنلَعني<<>p-z--oوكنلك"تحوت(،.الإلهابقأى"لَحوتمس"،

هكذا.و............."رع"(،

،+،
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العوبقسنرصاالأولىصطح71

الأللالرولماعلافى

حأالأوهالفقرأ

.!!!بم؟بيها-+!!؟؟!*؟؟+،نبهأث!؟ثب!

.3؟؟ب!+؟!

اسعمةه

.والأرضالسمواتاللهخلقالبدايةفي

والقعليلهاشمرع

البداية.فيالثء،فيلإ؟*ني؟+:

وهوا!أساسي،بسَئمكلِلهمشكلومرفىلنسببحرفبداتهناالكلمهَ

!ناقص.السكون

النانبثبعلامةاننهيمونثاسموهوبدابهَ،ئعني؟*ف؟+وكلمة

.اساس،بدابةراس،بمعنى؟*فلهالمنكر):؟+(،

واتفاق،لفظيتشابه*ف()6والعبرية)رأس(،العرببةالكلمتينوبين

اللغسَن:بينعامصوتيتطورهوالعبريهْفيحثوالذي،المعنىفي

العربدةواطف9(،حراسفصارت!عاهـيةفئنطمَاسهل!العربيةفالهمزة

الئيt?فيكماالعبريهَ،فىطويلةضمةإليتتحوك(الطويلة)الفئحة

فيه!اتجد،العبريةفيشالنإلىتتحولالعربيةالسينوكنلك،الا(،،تعنى

:الكلماتمنكيز

.سوقأ+افلا،شمسنلا!مني،لسانأأثانلا
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لفظا"برا(،العربيةفيلِقابله،اللاممهموزماضفعلخلق.؟؟*

منالراءفتحةفطالت؟سالتالهمزةانالعبريةفيحدثوالذى،ومعنى

".القلمبرا،)فلانقأل:لوالعربيالمتكلملدىيحدثوهذاقأمص،إلىحبق

:تقولكانبالضمائر،الفعلاتصالعندنطالَأتعودالهمزةهذهإلكن

خلقوا.63*أ

الجمعصورةعلىهناوالاسم.العبريةفيالجلكةلفظ؟؟؟+!:

لفكرةاهتدوافلمامحعددة،آلهةلِعبدونمايوماكانوااللِهودلأنللتعظعِ؟

كَوىكليجمعالالهانعلىللدلالةالجمعبصيغهَالواحدالإلهسموالتؤجد،

اكهة.

تالَابلالتي؟؟أ+هوكنلك،العبريةفيمستعملالجمعهذاومفرد

المعروفالصوتيبألئطوريذكركوهذا.العربية"إله"كلمةومعنىلفظا

إلىتميلوالعبريةالطويلةالفئحةاستخدامإلىتميلفالعربية؟اللغتينبين

منالهاءتحتالمستعأرةالفئحةانعبريةزاتثمالطولِلةالضمةاستخدام

النطق.فيإظهارهاأجل

علىالتعبريفأداةزالتحينآخرمنحىنحتفالَثالعربيةاللغةأما

وهي،لامينبينالألففجاعث؟الهمزةسهلتثم)الإله"/فم!ارت:الكلمة

،)الله".الحَلمة،ؤصارثفحنفت،ساكتينثاني

الالَوةبمعنى؟؟منمشتالَةالساميةاللغأثجميعفيالكلمةوهذه

وكل،تعالىاللهواسم6الجيدوالأصل،الربوبيةاثل::العبريةفيوالقلرة

رجبربل،:نفولكاننعالى،اللهإلىمضاففهو"ايل"او"!ل"أخرهاسم

."ائيلصر،ميكائيل،قيلإسر

وفدل!اللهم(،،فبقال:الجد4،امممنهابةعلىالميمالعربيةاللغةونزبد

حرفعنعوضهيلهجد4لفظتلحؤالئيالميمانالعربالنحاةراى
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فىحطوشثعنه،والمعوضالعوضبينالجمعنِجوزلاأنهولِرونالنداء،

الشاعر:قولنظرهم

اللهمالِااللهملِاألمحول:ألماحادثهأإذاإنى

المعِلِالَابلهأ؟؟؟؟!فىالمذكرجمععلامةإن:تالَولأراءوقاك

العربحة.)اللهم(كلمةفى

المفعوليهَ،عالمهَ؟+الأولى(لكمة)السموات؟فيها؟!!-؟+

النكرةبهالمفعولمعلَأتولمالعبرلِهَ،فيالمعرفبةالمفعولتسبىَوهى

"الصلِريه"،لهاالأساسىوالدشكدل.القدلِمالعهدِفىثاقليلةشواهدفىإلا

والمحعةلها،لَألحهَ"المالَدف((شرطهَوجودعند"سبجول"إلىتدحولوالتئ

به.المفعولوبينبينها

العربلِهَفي)ايا(أنغير)الأ(كلمهَالعربيهَفيلِالَابلهاالكلمةوهذه

فنقوك:الضميرقبللَظهربلمفعولا،وثَعإذاالظاثمرالاسمقبلتظهرلا

الضمير،أوالظاهرالمعرفةالاسغفتنسبق*+أماالاى".،اياه،"الأت

!*؟مثالالضدير،علىدخولهأعندإلىولَنحول

نلا؟؟أسأف.

.السمواتومقاها+،لأ!إ!!،المعرفالاسمفهيالثانيهَالحَلمهَأما

الحرفلَشديدمعالبأئ!نوهوالأساسيبلَشك!لهامشكلةوهيلللَعرلِففلهاء

حلقدا.لِكنلممالهأالتالي

بالحالريىَ،ا!مشثلهَبالدِاءمنتهيهَ،ال!كثنيكسورةفى!!جأت!ييمو

الصسبو!4العربىالنوقلَ!ادكالال!صنبلىعلامةوهيوالصيم،،البتوقبلها

منوالمعفىائلالظالةررمم!!مأءأ،س)>العربيهَالكلص4بنيةونجد.بألقخة

.!!!بمنيمالكلمة

-25-
http://kotob.has.it



دخلتوكلتاهكاالعبريهَ،الشينتدَابلالعربيةالسينأنالعلماءويرى

يهبانذىالمأء،فييتسببالذى:المعنىويكون!بمإولمأءكلمةعلى

لعالى:قولهفىكماالمطرعد!السماءكلمةإطاصقالعربيهَولَجيزالماء.

مدرارا،،.علدكمالسماء"يرسل

.والأرض+!؟3!؟+

النأقص.السكونطوهو،الأساسينجتشكيليامشكلةهناالعخفواو

.المعرفالاسمعلىالداخلةالمفعوليهَاداة؟!و

إمأمص!،بأالمشملةخألخاءمعرفوهو؟؟ه؟لأوثعوالمعطوفويبقى

الألفوه!-التنشدلِد،يقبللاحل!كطبحرفألمبدوءالاسمعلىلدخولهأ

قأمص.إلىبداحمنانتعرلِفحركةبإطالةالتشديدعنلمحعوضر

العربخِةدفالض!؟لفظي4إتشاونجهما.")،أتضر!امعفا؟33وكلعمة

الفشكيل:أ!"ضحك"20+7امثل:العبرلِة،فئبالصادلَقابلمأكثيرا

إلىتعودالعبريةالحَلمةأنبدليل؟العربيةفىموجودهومافدهفا!أحعمل

أرضي.أى:*؟لمحه؟:يالَاأطالأضافة،عندأحدط!ها

الجمعتطفىمنتأنيثهايظهرالتيلاءسماسكيةالموُنثاتلا؟3من.وكممة

إلبهانشبركان،العربيالنركبباو*؟لأأ+العبربةف!حَما%!بانا،

،(.واسعةؤض!"هذه:فثقول

فهئعليها،!سكوتكحممنمستقلةلغويةوحدةنمئلتالفقرةهذه

.ومعطوف.يه،ومفعولهوفا!،فكل،مر:مكونة!مميطةحملةص6جصر

!نحوعلىتصنطفهار!مكنولمعرورهثعروهو!نكل،يثنعلقوبدك

ثنالي:
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لهالداليبالفعلملَعلىَومجرورجار7؟*ني،+

)،-لمق".لِعني،ضهفعل63*

الله.وهو،فاعل؟؟؟،!

.اتال!مصموهو.و،بهالمفعول؟!!لأ؟-؟4!

المعطوفحكميسدحوالذكماالمعصوف؟؟؟3!!+

لمفعولدة.أهَأثدمبقلَهولذا،سكلمِه

فكطلِكثرولكن،ذكرهسبقماالعبرفيَالفعليةللجملةالطبيعياطَرلَيبوا

اط:يقابه!المفعولثم،الف!أطثم،بأل!اعلالنعلدهَؤالجم!تبدأأن"ءظيثةإنعبرية

؟؟،+أ6؟إ6؟،!ا

منزله.إلىلولدعأده

ملو:به،لفأئمفعوبلفعلمتصلاضملِراالفاعلبانيوث

ث!؟،؟،-!+3؟؟؟؟ا

؟(.13/2)تكوبرضهدىأفمت

منهى:العربمهَ-فيكمأأحبانا-الفاعرلسلدرلمخا

؟؟!!*ثر؟!يأفدا؟نبلأ!م

1/6(.9اصرِ)مزفبهازمسكنأجعلللشلس!

ث!"،
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لية4الثالنقرأا

،؟ثى-؟بأ6نبلا+!أ+هفى!أ+++؟!؟م!أ؟؟ج!!

!!؟لحم،!ثى-؟ببما+4ث!!؟!م!،؟يبمي!؟61!!أ+ييم

ل!عمة!ا

لَحلقاللهوروحالمحلِط،وجهعلىوظلمةوقفزاخرابارض219ولأطش!

ال!ميأه.وتجهعلى

والقعاليل4الثمؤ

المؤنثهَ،الغائبةإلىمسند،العبريةفينالمحصفعلكان!،؟!!!ه:

فيلهااللفظيوالمقابلح!مار.،تجرىكأن،+++ا:منهالغائبالماضي

وكَع.،حدثسقط،،ىهو:الربيهَ

++++،الفعلسدصبح+ه()العبريةانتأنيثعلامةإضافةوعنا.

إضافةقبللَاءالأخيرةالهاءنقلبلذلك؟الهاءاتبهذهالنطقيصعبءندلًذ9

3!.7إ:فدقالالدأنيث،عاعمهْ

وضعيسار!وعلىبالقامص،مشحَلالأولالحوفأنهناالمعلومومز،

لوقوعضمهَالصمصنطقمنعوظلِفتة"الميمَح":يسمىصغيررأشكخط

نفاهماوهذا،"حِفمَة،بر!م+7كلمةفىَتقرؤدمأوهذا،بعدهالسكون

بعدهطولِلهَفتحةالقامصننطقإجعلناممأالكلمهَ،فيالعوجودهَ)الصِتجح")

الناقص.السكون

وففر.خراب:أ!لى+أأ+!ه

العطفحرفبينهمأربحثولذاإلمعنى.فئادفت!ِبينهه،الكلمتانهـاتاق

الأرلىفألكلصة.والخلىَ"صموينزبلألأرضنَصنا!فهما؟بان!مصانمش!ى
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)الديه(كلمةمعلفظلِأشَقابلوهي"،العدمالصحراء،،"الخرابتعني++أ

لخرابها.إليهايهتدكطفلِهاعلامهَلاالحيالصحراءلَعنيوالتيالعربدةفي

صعق.،اندهش،)خلا،:بمعنى؟7+انفعلمنوهي

؟الإعجامنقطةمنخل!++أالأولىالكلمةفياللَأءأنالملاحظومن

سَمبىَولمالكلمهَ،وسطفىكأنهااللَاءفأصبحتقبلها،بماارتباطهمالشدة

.تامبسكون

ويقابلهأخواء"،أغ،فر،)فضاء،لَعني:فهىفى+!الثأنيةالكلمةأكا

وهياللت،امام،المتسع"الفضاءوهوالعربيهَ،فى"البهو"ومعنىلفظأ

أهفر((.خلا،،سكت،)هدأ،بمعنى3++منالعبرلِةفيمأخوذهَ

السابقة:العبريةالجملةهذهتركدبولنتأمل

أفى+أ++أ؟،؟+أ؟!؟ح!أ

اسميةجملةوهذه،البدايةفيالواورابطهاحالالة،الجملةهذهأنسنجد

المساعدالفعلوشينهما++أ،والخبر+*36المبتدأمنمكونة

فابَركيبالد!ود؟بهااختلطإلتىالأخرىاللغاتَمنتأثروهذا+إ++،

:يقالالرابص؟المسأعدالفعلمنيخلوالاسميهَللجملةا(!ديم

جكيل.الكتاب"؟+6؟؟ير

بشِه!ا.رابطلىاٍحاجهَدونوخبرمبتدأ

؟ني6مف4:والفعل؟("صكحوض،عتمة،ظلمة"طلام،6!+ني

خط!-ا!ا!4ضم"،"،ه!،+!أ!منه:المفع!لواسمعتم"."أظلم،

والجمع.الخشد:والحشوكة.ونحوهالمطرمندفعةحاثمكة:العربية
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يقابلهنسب،حرفلإ؟:الآولالجزءوجه(.)على؟إ،:-لإ؟

العربية.في(على()):ومعنىلفظأ

لاإذلفظأ؟فِعد-لِجرلملأنه؟النسبحرفالعبرلِهْفيعلنِهولِطلىَ

المالَدف.بثمرطةبعدهبمالِرتبطالحرفوهذاالعبرلِة،فيإعراب

تنتهيبر؟،!،وأصلهاوجههَ"،سطح،"وجه،؟؟،وكلمهَ

الملِم،حرفحذفحثِالإضأفة؟حالةفى!ناوهيالمذكر،جمعبنهايخة

الوجه،لِعني3+برالمفردالعبريةوفي:الكلمةفاءحركهَوكصردق

المدرسهَفيلِواجهكماأولوهو،)فناء،(،:ومعنىلفظالقأبئه"فناء"،

أ!الاشَعمأفيمحلهحلولذلك،العبريةفيمسئعملغلِرلكنهوالبلِ!فىأو

علىوجه-)علىبالمفرد:ثرجمتهلَتموالذىمعنا،الموجودالجمع

سخح(.

"تهأمة(،كلمهَومعنىلفظايالَابله(محيط،تهامة)عمق،++أ!

على:يطلىَمذكراسمالع!ريةفيوهو،الأرضفيعمقمالَعنى:الئَ

سبلِلعلىفيه!وا!ادةالم!نإطلاءقبابمز(،المحيطيملأَالذىا!أء

مونثوجمع؟+أْ!م؟!مذكرجصص:جمعانوله،سهلالمرالصجاز

+.أأول!!+

هوالرئسِميبتئمكيلهشكلعطفحرفالواو)وروح(.!!أبم

ولا،ومبنىمعنىالعربية"مروح:تعنيأ؟6وكلمة.الناقحىإلسكون

مماالحأء،علىالمسثعأرةالفئحةبهاالعبريةالكلمةانسوىبينهمأفرق

السماعيةالمؤنثاتمنأ+6كلمةأنكما،بالضممشدثةالواو(نطهيتطلت

63؟ء!.بعذهـا:نثإلماوصفتلذا.*عبرية،فطط
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موصوفةجاتولذا،ويؤنثلِنكرممافهيالعربية،)الروح"أما

11الشعراءاالأمِينُ!الزُو!بِهِ)تزَلَ:لَعألىقولهفيبألمذكر ir.

بارئها.لىاٍروحهفأضت:ونالَول

الحأليالزصنعلىيدلمؤنثفأعلاسم،ترفرفا؟،مرفرفة؟؟؟3+

حام،)نرف،اكط:؟؟6منه:والمجرد؟؟6بالتضعيفأمزيدالنعلمن

".رفرف

لاحلدَلِاحرفالكونهاالعبر!طالفعلفىالحاءعلىالتشدلِديظهرولم

حركتهاطال!فألراء؟الفعلفاءحركةبتطويلعنهولِعوضالتشديد،لِالَبل

الصيريه.إلىقطانالحدِريقمن

غدرمن-العربيةفيكماهنا-العبريةفيالفاعلاسمصيغوقد

وكسرهنا--الناقصنبأششَرمشكلبماميمأالمضارعةحرفبإبددانثلائرت

العبريهَ.التالثبحأ-مئهبةمنأوالكلمةالآخر.لمحبلما

الحرفلَشدلِدمعبالباتحمشكلهَوهـ!،للتعريفءألي.المياه!جممْ!

تكنلموات!مش،صيغةعلىوهي6مياهجمم!!تعني::وكلمةلها،الئالى

النطقإلىالأفربوهو،مهملمفردوهوماء.!م،فلِها:والأصلمنها،

إلىهفاطالتولكنهاالبائج،فيهافأ!اصلالمبمحر!ةأمالدينا.اللهجي

.الفقرةنهايةفيالكلمةعلىالوقفنجسببانقامصر

555
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لط4لكالن!8ا

6أ*،؟!61أ*؟؟!!،؟؟ث!6؟*19

ل!جملأ!ا

نور.فكاننور،لدكن:اللهوقأل

والقمليل،اشرع

بيناوقد،فالفاعلبالفعلبدأتفعليةجملةهذه.اللهوكَ!6أ؟*!بم

الواوأ"*؟6الفعلهناونشرح،الأوليالفقرهَفيالفاعلبالتفصنِل

لها،الحاليالحرفلَشديدمعالبتحهوهوالأ!ماسي،بتشكلِلهاشكلت،للقلب

أنهاكما،الماضىلىاٍالمستمَبلمنالفعلزمنتقلبأنهاخصهـائحمهارمن

الجازهـ4"لبم(،تفعلكما،العلةحرفبحذفالآخرالمعلَلءالمضارلَجزم

كثيرالَشخدملأنها(،؟التواليالواواسمالواوهذهعلىثيطلقالعرنجيهَ.في

معناالحاظهوكما،الماضيبالفعلضأدتدتدأفهيالالَصهَ؟بأسوأفي

المعنىلْفيدولكنها،المستقبلصورةفيلهالتاليهَالأفعالتجئثم+ه؟++

عليها.القالبةالواودخوكبسبب

أنتلاحظولعلكأمر"،،وَل،6فى!يمالفعلمنالمستقبلز*؟6

!لعربي،ومعنأهأ6*!يمالعبركيالفعلبينومعىلفظالَأفااتذاقاهف!

.)اًمر(.

نأوحدثيامر،6ول،فىبكودتأن6*!يممنالمستقبلفيالأح!لو

الطولِ!ةالفتحةلَحولتثم6،"*ولفصارتاليأءفتحةفطالتظعل!الهمزة

)رأس(ثكلطكمااطغئين،بلِنالتفو)س!تمعت!شياطويلةضمةفصاكأت

مقطعينتواليتكرهالعبريهَاللغةو!أنت6"*!رالكل!ةشأصمبحت!*!،

الكسردإبالثانيالمقطعفىالمضلةالض!مةعنفعدلألحركهَ،منْشابهي

الحيريه(.أالعمالة
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قصرتوفد6،*!م6-6*!بمهمأللمسلَقبلصلِغتانلدلِنافوجد!

أ"*؟6.فصارت؟القلبواولدخولهنا؟س!جولإلىالعبريةحركهَ

المستالَبل.صورةفيفهي"ليكن"،لها:المعنوىالمالَأبل!؟+

إ؟إ+،إحدهمأ::صورتأنلهمنهوائمسدقبل"،"كان؟إ+لمحالماضىكط

منهوالأمرإ؟+الوقفحألهَفيتصلِروالتيمقا،اللَيإ؟+والأخرق

"كن".؟إ+

المستقبلمنالفعلزمنقلبولمحد،إ؟+إقاِ!الالَلبواودخلتوحين

وبدونإ؟++،الأصلمنالسبجولوحركةالهأءوحنفتانمأضي،إلى

الطالب:علىالديلالمجزومبالمضارعيترجممعناالموجودفألفعل،الواو

)لتكن(.أو)للِكن(،

يق!:"أوار"،كلمةومعنىلفظايقأبلهمذكرمفردنأر.،نور6ثمأ

هذاتاملناولو:مؤنثوجصعمنكرجمعوئجمع.الشمسوأوارالدلور،اوار

mixإ؟+إ'libtإ؟+الفبرىالترحَيب

نورفكاننورليكن

الحدثهىمعينهَدلالةعنللتعبيرنجهاجئهنا)،كان"أنفسنجد

لدستانهاكما،الزمنازإبرفيمساعدافعلاوليستالصئِرورة،او

)كان(عليهانطلقانولص!!.وخلِراسمإد!تحداجالدىالنأقحمهَ)حَانآ

الرفععلىيدلماالعبريةفئيو!لموالىب!مرفوعهأ،تكتفيليالقمة

النصب.أو

(خوان!ا،على!ل!لالة7؟!بالفعلاكلَفتقدالعالويةانويلاحظ

إئخ..(...بأتحماو،)أصبح،معنىلَوديفصارت
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الرابعةهالنتر8

أفى.ى،-بر6أ؟با+-!l،؟؟!؟ث!!،

.6نبلا7+11؟،6أث!7ب!،1!6؟؟جم!!،ث!؟؟

ال!عمة4

والظلمة.النوربدناللهوفصل،حسنأنهالنوراللهورأى

والقعليلهاشرع

الحرفلَشديدمعبألباتحمشكلهَهناالقلبواو)وراكط(::أ،؟*

والماضي6؟+إالمستالَبلالفعلعلىهناالالَلبواودخلتوقدلها.التالي

الهاء،وهوالفعللامحنفتالقلبواودخولبسببأنهوحدث)؟*+(.

حركةشَجانسحتىلفتر4إلىالكسرةعنوتحولعللِها،السابقةالحركهَمع

علىوالوقفحركتها،لسقوطشَطقلاالهمزةأنكماالملَلَابعين،ألمالَصِن

فبله.الراء

حسن(.)أنهأدلاث!،-

ومعنى،لفظأ))كى":العربدةفىيالَابلهتعللِلحرفبر،الأولىالكلمهَ

الاسم،قبلالمصدرلِة"أن"بهنأفتترجموالمصدرية؟السببيهَعىوتدل

بعدها.مامعالمؤولالمصدرلَمل!وهي،الفعلقبلالمصدرية"أو"أن

يقال::ومعنىلفظامتفدَلَانوالكلملَان)طيب(.لاأفى

العَلب(.طيب)رجل؟فىأفىفى*؟!

الجلكةلفظوالفاعل،فرأىأ"؟*فعلهافعلدهَجملةيكونسبىَوما

لوالمؤالمصدرهوالدأنيالمفعول،6؟*أالأولوالمفعول!لإ؟؟6!،
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فكلاهما؟والوظيفةالمعنىفى6*+الفعلدنالَفاقيوكدوذلكأفىفىبر"-

والخبر.المبلَدأأصلهامفعولدننصب

الفقرإ4هده2الغايةلعملةوا

6.+نجيها؟هأ؟،61أ7ب!1ب!،!6؟؟ث!؟؟!،ير

والظلمة.النورليناللهوكصل

.وفرقوفصل!!!ثى؟؟

الفعلعلىبعثهاساتشديدمعبالبِالَحالمشكلةالقلتواودخكَ

؟؟؟"؟،والداءبألهاءالمزلِدالماضىالنعأطمنإ؟؟"؟المستالَبل

الصستالَبلعلىالالَلبواودخلتولما.شق،فحملفى+؟منه2اكجرو

النيروانتالَل،الماض!إلىزمنهدلبل!بأنالفعلحطىأثرهاظهر؟!؟؟؟

إلى،()الصرلِصةالطويلةالكسرةتالَصيرإلىذلففأدىالكلمهَصدرإلى

ا!حمري!!،الكسرهوالكسرفيالأصلأنالمفروضلأن(؟)صيرلِه

منه.مأخزذالممالو

؟+نملأ6-1آ؟،

علىلَدخللممأال!اءخصا!لمكؤنالأسأسيولَشهـطِلهاعأطفهَ،الواو

هيكمابألشوروق،لَشكلفإنها،الشفويةالحروفمنحرفاو-5!لرف

مضمومهَ.همزهَ،لححلقهنات

لق!بالباء!بثوءةوالكئصهَ.ومعنىلفخلا""بلِ!-كلحةتالَابل!"أ4حَلص

رءولم!لاصأ)-ت!اءا2حئبط!وخفيداخل!ط،فينقصهَبو.حود*نفيفةشدذت!ث!دد

.الشدةتركتلنلك6مغلىَبمثَفعمسبوقهَ

-35-
http://kotob.has.it



والعبرية،العربدةاللغةفيللاضافهَالملنممهَال!لماتمن")،بينوكلمة

،)بينيلَالَول:كانوالضمدر،الظاهرالاسمأوالضماثر،بدنظرارهاولِلزم

بينالعطفكانإذاأماطولِل"0طريقمحمدوبين"بينيصدالمحة((،وبينك

وعلىمحمد"بلِن:تقول"بلِن"؟لَكرارعدمفالأفصحالطاهرهَ،ءالأسص

صداقهَ".

!!!ي
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لفاممملأ4النقرأا

+؟؟،*؟يرا6نبلا؟+!6airأ؟*!6؟؟!ث!؟؟ا،!

يم6ي!!1،!لإ!ا*،؟!!6؟بأ-6؟!ي!

*جممة4ا

يومصباحوكأنمساء،وكأنليلا.ألظلمهَودعأنهأرا،النوراللهودعا

راحد.

ا!اوالقعليل4

ص.ودعا،وسمي!،؟ا؟*

علىودخلتلها،التاليالحرفتشدفيفعبالباتحشكلتالقلبواو

المثكلأوالمبنىحيثمنيالَابة6*،!إمنهالماضي6*7اإطتقبأ!المه

للمفعولين،سعدىالديالأفعاأتمنالعبر!ئالفعلوهذا"قرأ"5العزب!الفعل

التعريفبهاءمعرفةالكلمةلأنبألمَامص،المشكلةاللامبهلحقا!اوأوديما

إلى)القامعى(حرحَدهاوانتقلتعلي!ا،الجرحرفدخولعندحنقتالتغ

لففاالعربدِ!)يوم(كلمةتعَابلالتيأْ!كلمةْوثأنيهص.اللامالجرحرف

كماالنهار،وهو،الدوممنجفءعلىأطلقتالعبريهَالكلمةوثن(ومعنى

تحتفظالتيالفصحىالعربيةاللغةعمن!،القاهرةلهجةتنطقهاكصتطقأنها

ةمفئوحقبلثامأوأوالوشمثنبأن(a)دا"حركةاجبزتو

الأسالى،بنشكبل!اصفءطةال!طفاو؟الواووللظلمة.إ؟+!6:ْ

اليعفعولعلىبدو!هاإفا!!ل!الد!دث!لاءعلىدخل!،النالصالسكونهوو

فالقعو!ها!حركةكاشتالئ!بالباتحاطمويثم!طَت6*7اللف!و(الأ:اط

المحذو.فة.
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العبريةوالكلمهَ،ومعنىحروفامتفقتانالكلمداتلية،؟إ؟+

ولكن.لدال؟"؟أ+مؤنثجمعوتجمع،،بلقامصالمسبولمحةبالهاءمؤنثهَ

يقد:الإشاهـة،أوأ!صفاعندالمذكرالاسممعاملهَلَعاملالخنمةهذه

طدبة.للِ!؟"!؟صِب،للِل؟إ؟+

مساء.وكأنلإ؟!لى:-!إ+،

قبل.منالأولىالكلمةشرحتم

الدامة.""كانمضصارعهوالفعلاوهت

ا!لام،"خيمبمعنىلأ؟فى:وفعلهمذكر،اسممساء،لإ؟فىكلمهَأ!

كلمة:وعكسهاالمساء(،)هذا(،اليوم)مساء+لإ؟فى:يقالالمسا-(،،!ا-

النهاراوكتعنيالتي)بأكر(كلمةلفطاويهَ،بلها،"صبأح"،لَعنيالتي6دبر

)بكرهَ(.كلمةالغديوميسمونوالعامةانشمس،طئوعإلى

A&&
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لفل!اثصةمقاكللياليولمفىاعدا

الأولا"صعاح،المكوفىسفرضهالممادسةالفمرأ

،؟!!!!!م؟6+أثبن،ل!؟ا؟،؟!!،لأي!6؟61*

ه!؟!م!!؟ب!16؟،؟؟؟

ا!رعملأه

وميأه.مياهبينفاصلاوليكنالميأه،وسطفىجلدلْيكنالنَه:ولمحأل

والقعليل4اشرع

السماء(.دبةالسماء،)جلَد،!؟ا،ل!

الدنيا؟السماءوالأركْع:لسماء،بهويراد،)الرقيع"،:العربيةفيويالَابله

العبرلِةاللغةوفي.السابعةالسماء:والرقع.ولنجومبالكواكبمرقعةلى(نهأ

.سماوىبرا،لإ،6:يالَال

شكلتالئيالنسبياءمنلَكونثضمن(،داخلوسط،)في7:6+أ

تعنيالتي6:+أعلىودخلتالنلا!ص،!سكونوهوالأمماسي،بتشكيلها

.اسبوعلأفىأ!خص6+أ:يقال.خصاتاء،وسط،

بالهاءالمزيدالفعلمنالفاعلاسمصيغةمميز.)فاصل(،!م؟؟9؟

7؟6؟إمنه:والمضارع.فرق،صل،فصل:بمعنى؟7؟،؟اولهفي

الأخر.قبلماوكسرمفتوحةميماالمضارعةحرفوأبلك

.للمياه!!؟!م

السَالباتححركئهافيوايأصلبالقامص!،المشكلةالنسبلامهنااللام

البائحهنأيضال!يمحركةأطيلتكما،المحذوفةالتعريناهأءحركةهي

علالها.الرقوففلزم،الفقرةنهايةفيالكلمةوفوعبسببالقامص؟الى
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بعة4لعمااات8

61ب!؟؟ث!!!ببما،؟ا6؟-+؟!؟؟؟!للأل!،!

نييها6!5!!بم؟1،؟أل!،؟ا؟؟++!بم!م6نيلاجصر!،!بم؟

يرأ-إ؟،إ،ببما؟؟؟اببما؟!م

ال!جمة4

الجلد،فوقوالتيالجلدلَحتاللَىالمياهبينوفصلالجلد.النَهفصنع

كذلك.وكأن

والقعاليل4اشمرع

الحرفلَشتيدمعبالبأتحمشكلةالقلبواوالواو)فصنع(:!"لإ!

إلىزمنهفدَلبت"لإني+،الناقصالمضأرعالفعلعلىدخلتلها،الدَالي

دخولبسببالعينتشكيلوتغدرالهاء،وهوآخرهبحذفوجزثمتهالماضي

ويقابلهإلأ!أفصار!بتح...()الحاطفمنبدلاالباتحإلىالدَلبواو

العربيالفعلبينمكانيقلبوجوداحتصالبةمع)سعئ(،العربيالغعللفخئا

لأ!+.العبرىوالفعل)سعي(

تحت.من!م!دلإ+

نأالمعروفومن؟؟+.+!مأالجرحرفمنمركبةهناشالكلمة

حرفأدغملذاك،بعدهفيمايدغمماضسالباالعبريةفيالساكنالنونحرف

التاء،حرفبتشديدنلكعن!عوضالكلمهَ،منالأولىالتاءفيالنون

والمعنى.اللفظفياتفاقبلِنهماوالعبريهْالعربيهْاحلمتاناو

ككاوالمؤنثالصذكرعلىيدك!العبرية؟خطعأمموصوطاسم؟!6

المشكلةالشينحرفإلىاحبانأويختصر،بنوعيهوالجمعالملد!علىيدل
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تشدلِدولِراعيحلالَي،غلِربحرفتبدأكلمهَصلىدخولهعند!بالسدجول

عوضا)بئ(بألصيريهلَشكيلفإن!حلمَياحرفاكانإذاأما،الحرفهذا

فلِقاكالنسببأحرفالموصولاسميسبقوأحلِناالتأمديد.عدمعن

حشِما.كما،6بر؟نيألِنماحيثما،6؟؟ني

تشديديمكنلمولما،الجنفيالساكنةنالنوأدغمتعلى،من!بملأ؟

إلىالحلِريقمنالميمحركةبإطألةنلكعنعوض)العلِن(الحلقيالحرف

لفظاويقابلهلإ؟+أ!موهوتماماكألعربيالعبرىوالأصل،الصيريه

على.+من:ومعنى!

حسنا.،كتلكهكذأ،حقا،،أجل،نعمبرأ

نون+التشبيهلمحافمنمكونةهذهفىأأنالساميا!علماءولِرى

"مئلأوهذا(،،"مئلهوالأصليومعناها،هـنلك"،أ،"هذا(،لِعنيإشاريذ

المثالسبيلعلىمنهانذكر،الساميةاللغاتسالمرفيعدةنظائروسهافلث(ء،

وفيلمَديمة.الجنوبيهْالعربيةالنالَرشفي"هكذا(،ئعنيألي)هط(

فىبرأالجوابحرتمنقريبالكنابهَومصدره،!ني،،الفصحىالعربلِهْ

؟يصرحولمعليهبهيستدلبماتكلمكنابة":كذاعن)هـكنييتال:العبرلِة،

اةكافير

V**

-41-
http://kotob.has.it



الظمفةهالفضأ

فى؟ببأ؟؟!!!!؟نيهاببما،لإا؟؟!،؟؟!*؟؟ا،!

.،!نيها6؟اث!،؟!ب!

الرعمة،

.ثانلِومصباحوكأنعساء،وكانسمأء،ألجلدالنَهو/!صي

وافت!اليل4ا!ثمرع

التعريفهأءحركةوهىبالالَأمص،اللاءحركتللجلد:؟؟؟ا"لإ:

لَشكلالتعرلِفهأءأنالمعلومومنبرا؟لأ،؟!6:لأصلقفة،المحذه

الاثمديدعنعوض)6(أو)*(بمبدوءاسمعلىدخل!إذابألذامصر

6*.إ"؟اللفعلالأولالمفعولهووهذاالتعرلِف،لهـا،الباتح!هـكةبإ!الة

الباتحمنالميمحركةتطولِلوحددتفيها!بم!!،الأصل:إفىفبه!*اْ

الف!رة.هذهالقراءهـفبئعدظيهـاألوقوف،بعمببالقممحرإلى

والمؤنث،اثنانبمعنىفبلأ!!!منالاحف!فهَصنِغةوهىثان،فيهأ؟،

ثانيا.6ثافيةني؟،!واثندانفي+!!منه

!!،
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الفلقثصةشأامالهالمولماعدافى

لا4القااش8

!!؟ببها!بم+؟؟!م!،!بم؟11إبرا!،جم!؟؟؟6*ده!

ي!أإ؟،إ؟إ؟نيا+؟؟!+!!؟+!أ7ا!م-؟ي!

اورهعملأ4

ولدظهرواحد،مكانإلىالسماءلَحتمنالمياهلتجتمعالنَهولَال

كنلك.وكان،اليابسة

والتعليل4الثمرع

الميأه.لتجتمع؟!بم؟!11!+أ

المزيدالوزنمنالجمأعةواوإلىأسندالمضارعصدفةفىهفالفعل

فيالنونأدغمتالمضأرعصبغهَوفي،المطاوعةعلىالدالة؟؟لا؟

؟؟لأ؟بصيغةمنهجئذافأٍشاكم،أوتجمعأ+7فالثالثيها:بثالقأف

)الو)و(الجمعضميرإلىإسنادهوعندإ+،76والضأرعإ+،؟7ا!يل

مسئعملمجزومهناوالفعل،لِجتمعونأ71أإفكانبألواو،وجىًأخرهحذف

5(.)الملِالدجدمع:بمعنئالأمرمعنئفي

.مكان،مقأمأ!!ا!م

تتبعحيدف؟؟7+مذكرمنردبعدهالعددجأتولذلل!مذكر،مفرداسص

أ!7ا!م!الجمعأماأل!كأبية.فىكصاوالعدد،الوفىالموصوفالصفة

أ+.أهم3+اجقمؤنثفهو
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.ىءاولتتر،ل!ظهرو:+*6؟!

الناقص.السكونالأشْاسيبتشكيلهاشكلتعطفواوهناالواو

الثلاثيربي،ظهر،أكط؟؟؟+الفعلمنالمستقبلصيغة؟؟؟+

الأصلوكان:والمعنىالمبنىفياللغتينبلِناتفأق)رأى(،أى؟*+منه

السأكنهَالنونإدغاممعهويحدث؟؟؟؟+،لَمونأنالمضارعصيغةفى

معاملةتعاملالراءولكن،الإدغاملنانالحرفهذاتشديدمعبعدهافدص

حرفحركةبإطألةعنهولِعوضالتشديد،تدَبلفلا،الحلق!روف

.قطانالحيريقمنبدلابألصلِرلِهمطثمكلةفتصير،المضارعة

المسلَعملالمجزومالمفارععلىمعطوفالفعلهذاولأن

تعجملمالمضأرعةتأءأنكمأ)ولتطهر(ملالهفئرجم)ولدجلَمع(لكمر

حرفبعدوسطاصأر!لأنهأنالَطة(؟بداخلهاتوضعأى.أهنا

العطف.

**0
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فمرألعاالنترأا

!!!م؟+!7ا؟!م31؟!+نيها؟؟!!،؟؟ث!*؟؟ا،!

Wu،ث!!،؟؟!ث!؟ب!!!،!م،ث!؟؟ا

ل!عملأ4ا

أنهنلكاللهوراىبحارا،المياهومجتمعَأرضا،اليابسةاللهوسمي

حسن.

ا!والتعليل4

المحذوفة!تعريفهاءبتشك!لشكل!للنسبالالمللمابسهَ،؟"فىلأ+

الفعلمنالعافة،الرضالبر،اليابسهَ،+"فىلأ+والأصلالباتح:رهو

جف:،يبس،؟!العدنالمكسورالثلاثيالماضي

الصياه.ولمجدمع!!؟لحمإ+7اأ؟!م

حرفوهوساكنهعلىلدخولهبالشوروقشككعطفحرفالواو

وكلمة،الأساسيبتشكيلهاالناقصربالسكونشكلتالنسبولامةاللام

وأالممِاهمكانلِعني،بالسيجولالصمبو!ةبالهأءا!تهىمذكرانع6إ!م؟ا

لصابمَهَ.الفمَرةفيتحللِلهسبقالذىأ+!االفعلمناشقةْخزان

،(ب):!!ضتهمذكرجمعسعلِغةبحار،بمعنىهناالكلمه6َ!م"!

نأودِبدوبلدَامصمشكلةالهبرليةافياءانويرا!!.بحريم،!!مفرده

ي!غرا!صكيالصيملَشديص!قتع!لِضو!والقامصإلىالبالَحهنالحركةإصالة

ا!؟-وحمصمالطَ!لولضرشمكنال!!يائعبريةفيلَراهولا،العربيةألكلصةنهأيةفي

و!-طفيالضيموجودبعدلجمعفيعادالعبريهْالكلمهَفيالتشديدأننجلليل
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6!"!موهي،العبريةفي()،أيام(كلمةبينالفرلَىلدينايظهرحتى،الكلمة

وئعنيبالتشدلِد6!م"هكلمةوبينيوم،"أ!كلمةجمعتشديدبلون

،!.مفردها)بحار()مياه(؟

المفعولإلىلَعديامعااللذينالفعلدنأنهوعللِهننبهاننرلِدواكى

يأتي:فلِماذلكولِتضحبهن

الثانيوالمفعول،ابيهتعدى؟،؟ني+هما:مفعولانةلهأ"؟ا؟*:

نفسهبهالمفعوكإلىتعدىأ"؟*هوالأخروالفعل"أرض"،؟؟3

حسن.أنهziuبر،المؤولالمصلرههِ

مصكر!مح!نه
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الأولالمبعه

بالألببا.التعربف

للعبرسِنالأحداثمنوقعلمااستمرأرهوالقديمالعهدمنالمَسمهذا

موسىخادمنونبنيوشعمعفلسطينأرضدخولهممنذموسىموتبعد

الكلدأنيالإمبراطورلِدعلىالبابليالسبيفيمنهاأخرجواأنعلىوخلدفلَه،

0012سنهَحواليبينلَملَدزمنلِةفترةالقسمهذاويغطيلَقريبا،بخلَنصر

سنهَ.ألفقرابةأىِ:مق002وسنة

عمايكبَأولِدكلممنهوالنبيأنالمَقدسالكتابكَاعوسفىوجاء

كَوهَمنهوبل،أفكارهبنا!منالشيءذلكيكونأندون،خاطرهفىلِجول

النبوهَوعفَ.....والمسلمينوالعبرانلِينالمسيحيينعندألثهدوةعنه،خارجهَ

ومصدرالمستقلةالأموروعن،مقاصدهوخفاياالنَهعنالإخبارالد!ودعند

أنبدائهفمعلىالنَهمنمنزلخاصبوحيوالأقدار،والمدنالشعوب

المصطف!ق)1(.

والثلاثيأنبالاء،؟؟"؟،!والجمع؟؟،*هوالعبمِلِهَفى"نبي،(ولفظ

منمأخوذهَالقدلِمالعهدفي)النبي(وصحغةالعبرلِهَ.فىمستعملغيرالمجرد

نبيا".جعلأننر،؟؟*المزيدفىَالصلِغة

المجردالثلاثىاستخدامعدمأت،مهراقبدوميمحمدرالفكحورأىوكَد

لفسه،"نبى"ألا!سرامنأخذلَدالصثملَ!تسائربأنلِوحيالعَديمهَالعبرلِةفي

منذحنظا،سمهذا،وإ،إنسرائ!أطبني،حلِاس!منأقدملَار-نإلىلِعوداس!!وهو

معثمته،ايدمت!!،ألت"إن!،نم(إلم!و!-الفعلنسىاْنبعداشسحلِقةالحقبللك

2(ْإإ!ئ!!ضاواخت!زتها!وانئهيائعصور،توالى

!49.صخط(ب)نمادة)1(

31.صإسرائيلبنئعندوالأنبِ،ءاننبوة)2(
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عربمة:ومعنىلفظأعربية"النبي"كلمهَبأنالعقادالأشَاذجزموكَد

لأن،معنىوعربدة.اللغةفىأصلدةو"النبوءة(،"التا((مأدةلأنالغطاء،

تجمعفهي؟الأخرىاللغاتفيواحدةكلمةتجمعهلاتؤديهالذىالمعنى

متفركَةمعانوهيوالتبش!ر،والإنذاربألغبِوالأتاءوالوحيالكشفمعاني

اللغهَفيالنبوهَكلمةوجد!وقدمدمددة...بكلما!الحديثةاللغاتلَؤدلِها

بكلما!جذاغندةالعربيةاللغهَلأنأخر،معنىمنمستعارهَغمرالعربدة

اللسانفيللدبسلاالتيالكلمأتمنإليهاوماوالكهانةوالعيافةالعرافة

ال!سميةأصلعندالأخرىالألسنهَفيتلتبسكماالنبوةبمعنيالعربى

معنىطىتدلالنبيفكلمةالالَدلِمة؟الألفأظمنالجدلِدهَالمعأنىواشتقاق

)1(.اللغاتمنكثيرفيالكلماتمنلأمثالهاخلكا،غدرهعلىتدللاواحد

وليس،الأصلعربمةليست(،)نبي(كلمةأنمهرانالدكتورعندوالرا!

الشعرذاتالنبيعباءةأن-البعضيرىكما-نفترضانالضرورىمق

كانتوربماابذأالجلوديرتدوالملبدولأزنلكلهعبر!ط،الأصلدليلهي

يرضصالذىالإيماننلكارلَداءثمبه،ضحيحيوانجلدمنهذه!نبيعبادة

،()2(.الربمنقريباتصالعلىهذهحالةفييكونحلْىالألهأمفي

العربمن)،النبي"كلعةاسئعارواالعبرسِنأنالعقادالأستاذرأىوهد

الأند!اءلِسمونكانوالأْنهمبهم،ائصالهمبعدالعربيهْالجزيرةشبهشمالفي

واالرائيبأسمنلكبعدالغيبعلىالمطلعيسمونوكانوابألآباء،61ددمين

الإنذار")3(.معنىإلاالأمرمبدأفي"النبوة،(كلمةمنيفهمواولمالنأظر،

158.صالأنبياءابوا!-ايم)1(

.03صر.والا"نبياء..النبوة2()

اءا.صالأنبياهابولمراهيبم)3(
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أبذاتكنلم-المقدسالكتابلرواياتطبدَاالإسرانلِلحة-والنبوهَ

نإبل،الرجالشَبأكماالمرأةئنبا!فلالَدالنسأء،دونالرجدعلىممَصورة

وئعلفلسطبن،إلىاليهوديصكأنقبلحتىبداًقدالإسرائيليهَالنبياتظهور

سفرفيجأءيهود،ديأنةفينبيهَأولكأنت-وموسىهأرونأختمرلِم-

الخرو!:

النساءجميعوخرجتها،بثِالدف-هارونأختابخة-مرلِم"فاْخذت

")1(.تعظمقدفإنهللربرنموا:مرلِموأجابلَهم،ورلمحصبدفوفوراءهأ

إسرائيلدلِانةصاحبيكنلمالتوراةعِلماءيرونهكماالعبرانيوالنبح،

كما،الالَرابينيالَدمكما،الخلقيولوجدانهأهالدة،لِثحأرسهوبل،فرنمت

علىالأضاحيموسىوفرضالمذالىبن!حدنالسلامعليهإبراهيمفعل

وهكذا.يشوعفداةكذلكوفعلشعبه

لدهـعماتأفااختافكاتخلالفإسرائ!بنيعندالنبونفكرهَأنشكولا

معنى،وتخللفمبنىلَمفىْالتئالمصطلحاتمنكثنشأنثسأنهـاالمسئمين،

النبىعملإنالغلِبلِة.الأمورمننلكوغير،والقيامة،والحسابلمحالبعث،

!لمحعوتهفهموالننر؟الكتببتفسيرالعالمالفقيهبعملأشبهعندهمالإسرائيلي

ويأثوتمنها،غمضمانويفسر"النمالم،عليةموسئبشريعةلِعملون

ومنه!اللهلِخشى"ررىرعانولص!لحةانتقيمنهمنجدولذلكذلك،علىاليماجر

تمافأ.ذلكغيرعلىهومن

15/02.)1(ص

كاث!بر!ة
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ال!ليالمبعه

اسناوالأنمطاه

وايللِا-وهأرو!وإسحاقإبراهلِمباشَثناء-إسرائيلنبيأنبياءجميعإن

تكنلموأن،موسىأنكما،القديمالعهدفيادمماءهمشحملأسفارلهم

عرفثَالتيالأولىالخمسةالأسفأرإليهنسبتفص،باسمهأسفارهنأك

.بالتوراة

فسمبن:الألبباءأسفارالعلماءفسموفد

صموئيل،القضاة،يشوعوهم:الأوائلبالأنبياءخأصأحدهما:

(.والثاني)الأولالملوك(،والثانى)الأول

يوئيل،أشعياء،وهم:الأواخربايأنبياءخأصالأنبياءمنالاَخروالفسم

زكريأ،،حجيصفنيا،،حيالَوق،ناحومميخا،،يونسعوبديأ،!،عامو

ملاخي.

القرآنفيرسولهعلىاللهلْصهمالذينوالرسلالأنبياءأننعلمونحن

الذينالأنبياءجميعوأيضثاورسولا،نبياوعشرونخمسةعندهمالحَريم

الأنبياء.اباايراهيمسميولذا،نسلهمنوهمالسلامعليهإبراهيمبعدجاعوا

رسوله،علىنبأهماللهيدَصلمأنبياءوجودإلىألثمارالكريمالقرآنولكن

ولذاعَقنكَ!؟نَقصُضلمئَنوَيتهُمعَلَنكَقَصَض!نَائَن)مِتهُم:تعلىاللهقال

مائةعلىيزيدعددهماقفال:منومنهمالأنبياءعددفيالعلمأءاخللف

ألف.

العهدأسفارفيجاعتكمأالأنياءسيرنسدمرضأننشطيعولن

عفل،بصدفهابكادلابصورهَايأنببأءهؤلاءسبرةأليهـودلوثففدألالَدبم،

الصورةبينوشتأن،الأخلاقبابشعووصفوهم،القبيتبالحمفاتنعتوهم
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التيالمقلِتهَوالصورهَ،الكريمالقرآنعليهاصورهمالتيالمضيئةالمشرقهَ

الالَديم.العهدأسفارفىعل!هاهم

نوجزوسوفالأنبداء،هؤلاءسلِرةعنطويلانتحثثلنهذا،أجلمن

قصصعنالمزيدمعرفهَأرادولمنفقط،الأوائلالأنبيأءعنحدينَنافى

التاليهَ.المصادرإلىالرجوعيمكنهالقديمالعهدفيالأنبياءهؤلاء

البار.علىمحمدد/.القدلِموالعهدالموراةفيوالأنبياءاللها-

ظاظا.حسند/.اليهودىالدشِيالفكر2-

متى.زلِادالِجذور.جغرافلِةإسرائلِل:بنو3-

44يمفئ
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ا-سنريثى

الشخصمةمناسمهولِسحمَي،الأوأئلالأنبدأءأسفارمنالأولالسفر

وخلدفده،السلامعليهموسىخادم،نونبنلِشوعأى:روايلَه،فيالرئسِمدهَ

الثلائيوالمجرد،اللهفرج:أى)لِهوشوع(،إ+أ!ل!العبريهَفئواسمه

والمزيد"أنالَث"أ!لأ3للمجهولوالمبني"،تخلص"تجاه،!لا:منه

فيهو)إ+أ(الأولوالمقطعخلص".نجى،"اًنقذ،أني"ل!6بالهاء

ذالَاوهيلَعظيمه.أولَكبيرهعلىللدلالهَالاسمإلىتضافلاحمَهَالأصل

.الرب،الله:تعنيالتيالهاء،نطىَبإثبا!)"+(بكلمةوثدلهَةعلاثَة

[A/13اعددنونبنموشعاسمهأصلإنالعددسفرفيجأءوكما

نونابنهوشعموسى"ودعأ)يشوع(:دعاهالسلامعليههوسىولكن

فالَالوا:؟السبعينيةالترجمةفيبالسينالخيرالاسمهذاوردوقديثموعا"

.يسرع

بصحاخا:وعشر!أربعةمنبشوعسنريتكون

الأرضإلىإسرائلِلبنيوصولمسألة)ا-12(الإصحاحأتلتاولت

.يهوهالتوراهَإلهبهاوعدهما!تي

بينالأرضهذهلَقسيمئنمر2(ا-أ)3الإصحاحاتأنلينفي

الى،شاط.

ليشوع،الأخيرةالنشاطاثفتورد)22-24(الإصحا!اتباقىاما

لشخصه.المنسوبةالوداعخطبةو!لاى

يشوعموتبخيرانتهىكْدالسفرهذاانوالدهشةالعجبيشِرومما

يوسفدفنمسألةإلىالحدثث!ذامني!!رجولكنه)فرالِم(،جبلعلئودفنه

-54-
http://kotob.has.it



السفرهذاأنلِعتصونالعلماءجعلمماو!اشكلِم،إلىمصرمنبخثَهونقق

مسألهَأرجعوبعضهم.أخرهمناولهيعرفلاأخرسفرمنجزءإلاهوما

25(.4-5/0)0الدكولِنسفرروالِةإلىيوسفدفر،

أسرارعنتتحدثواللَياشسفرهذافىالاثألثالإصحاح!صهَأنكما

حثث.عماودضمونهاشكلهافيتختلفلايخشوع

*!*6
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لقضلاايمفر-2

باسمالعبريهَفيولِعرفإصحاخا،وعشرلِنواحدمنالسفرهذانيئكو

السفرأنحقلِالَةمناسمهلِستالَيو!و!كا،م"."قفةأىِ!أ؟؟!!

قاضئِا.عشرائثىومغامرا!أعمالكطلِر؟

مدىعلىعملواالذلِنوالدبنلِوننالعسكرلِهِالقادةهنأبألقضاهَرلِرا!

إلىوسعوا،الدينيالانحرافمنإسرائيلبنيحمايةعلىالزمانمنقرشين

الى(رض.هذهفيبالالَوةللاستقرارالقاددإعداد

،)دبورهَ"دصحدةوهو،الشعريةالنصوصأقدمعلىالسفرهذاويخثمتمل

هذهففي؟النصفيالمحررلَدخللِبدولكن؟-الخامسالإصحاحفيهَالوارث

فيهاظهركما"يهوه"التوراةإلهاسمفلِهايبدولم،الوثنيةلَبدوانالَصيدة

.الأسباطحروبفيالنجومهـمشار!؟

ليستكثيرةمفرداتفهنك؟الغموضبعضيكتتفهاالسفر!اولغهَ

أليهودىالدلِنرجالانللرجةالغموضفيمداهأوبلغتالمقى،مفهـومة

السبعينية.الثرجمةفيالكلماتهذهتخحوا

555
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والظلي(الأول)سولملسنر-3

اسميحملانالقديمالعهدفيسفرانأوكتابانألالَضاةسنريلي

واحدسفرهذاأناليهودرأىوقدلأءأ؟؟.التوراةولغة)صموئلِل(،

الف!هيالسبعلِلةألترجمةلكن،العبريةالمخطوصاتفيجأءكما،متكاميا

وهناك(.الثانيصموئدلالأولَ)صموئدلسفرصنوجعلتهالسفرهذافحتَ

والثانيالأولالملوكوسفر!ط،السفرينهذينمنتجعلالدىائراساتأنجعشى

1،24،المملوك)سفر:عليهماطلقمتكاملةوحدة ،.)r

نصفمدةالقيادةصاحبكأنلأنه)صموئيل(بأسمالسفرسميوقد

كباشمنواحذاكانولأنه،الكتابحوالثفيهجرتالذفيالعصر

اختارالذىوهو.للمملكةومنظمأالعبرى،التأريخعرفهمالذينالأنبياء

فيلواجباتهمخلصئابقيمأ!)طثمأؤل"مؤاززاوكأن،للملكوداودشأؤل

اللولهَ.ئلك

رائعسفرصموئيلسنر،)اق:الحديثالعصرفيالعلماءأحدلمحالوفد

واسلوبه،الش!ريةبالضبيعةتبصرهوفى،تاريخهفيشىءلِفوقهلألنفايهْ

،()1(.للحوالثتصويرهوقوة،الا"دبى

4الأولسوليلصفر.ا

نأوكيفولادلَهمنذئيلصموظهورفصةالأوكصموئيلسفريحكي

المشهورالكاهنإلىلناكوارسلته،الربلخدمهَتجعلهأننذرتصموئيلأم

عالي.لِدعيالذيأنذاك

لدَاءعلىإغ!!ائيلنجنيصموئيكحؤتعنالسفرهذائحلثكمأ

.ء.ثحمرالمئس--الكتتقامرحة)1(
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لمحيسبنشاولتعيينقصهَالسفريِحكيئمودتلاهم،الفلسطينلِلِن

لما"وكان:صموئيليدعلىإسرائيلنبيعلىملكأ-طالوت-

فىابناءهيسلكولم...لإسرائلِلقضاهَبندهجعلأنهحصمموئيلشاخ

كلفأجتمعالقضاء،وعوجا،رشوةوأخذا،المكسبوراءمالابل،طريقه

قدأتَهوذاله:وقالوا،الرامةإلىصموئدلإلىوجاءواإسرائلِلشدوخ

كسائرلنايمَضيملكالتأأجعلفألاَنطريقكفييسلِرالموابناكشخ!

".الشعوب

هزمهمفقد،وجنودهوشاولفلسطلِنبينالحربعلىالسفرهذاويركز

والمغارا!المخابئمنإسرائيلبنوخرجولكن،البدايةفيالفلسطينيون

أرسل"اياىلشأول:صموئلِلوقال،عليهموانتصرواالفلسطدتيينوهاجموا

فأسمعوالاَنسرائيل،اٍشعبعلىملكامسيحا-جعلكأيلمسحك-الرب

ألفمائلَيطلايمفيوعدهالشعبشأولفانستحضر-الربكلابصوت

وثلائونواحدفيالسفرهذاوجاءيهوذا".منرجلآلافعشرةورجك

إصحأخا.

4الفاىسوليلل!.سنر

وكيف،العرشداودتوليةفيصموئيلالنبيجهودالسفرهذايحفي

ثمملئأ،داودجعل--مسحعلىاسباطهمل!نمكيعإسرائيلبنيكلمةاجتمعت

تصوركما،الفلسطيندينبنفسهيالَاتلرجلبصورةالربالسفرهذايصور

مخادغأ.كذائاسفاكاقاللامجرماداود

الشعب،)وأخرح:أعدائهعندالسفرهذازعمحسبدا،ثجرائموسًثوَو

فيوامرهمحديدوفؤوسحدفييىنوارجمنأشدطتحتووضعهمفيهاا!ثى

وجميعداودرجعدلمنم،عمونبن!مد!بجصيعصنعوهكال!ا.الأجرأتون

أورشللِم".إلىالشعب

-!في-
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مذبحاداود"وبنيالشعت:خطلِئةعنيكفرداودبأنالسفروينتهي

،الأرضأجلمنالربواسحجابسا*صة،وذبأئحمحركَا!وأصعد،للرب

".إسرائيلعنالضربةفكف!

ي!!مر*6
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والكالي(الأولى)الملونصنر-4

اسمعلدهيطلقواحدعملالعبرىالأصلفىالسفرانهذان

سجلأولالسفرهذاوبعد،ق!ممدنالسبعينيهَاللَرجمةكسمحهوكَد6!.؟إلإ

داود.خلفواالذينإسراثيلبنيملوكلَأريخلِلنأول

الأولى:الملوكا.!مفر

!.م،9v1"سنةنحوداوثشيخوخهَعننألحديثالسفرهذايلدث

بنسليمانحكمعنيتحدثث!،ليخلفهسليمانابنهإعدادصَنويتحث

ملكه،عاصمهَفيسبأملكهَزيارةعنويتكلم.الهنِكلشدذ6*الذداود

بمو!السفروينئهيالصائة،علىزدناللائيسلالصا!زوجاتثد9

وعشريناللينمنالسفرهذاويتكونربه،عصىأنبعد:اود

إصتح!ا.

الظني4الملودسفر.لا

:سليمانموتبعدمملكثينإلئيكْالعبزانقسامموضخاالسفر!اجاء

هـارهَوعأصمت!اإسراثيكب!يمملكةوهيفلسف!ن،شماقفءإحدامما

.أأللأ؟6

بلِتوعاصمتهالِهوذا،ممئكةوهى،فلسحنينجنوبفيىالأخاِش

المبالغةإلىبالإضافهَممنكهَحَقفيبالملوكقأنْصةالسفريعرضثم،المقدش

الاشبلِأمح!.قحسصبعحنىفئ

إلىي!كلوذابسبىتنتهيإصحأ+طًرعشربتخمسهَمنالسفرهذاويتثون

بعدوهذاومولَه،لِهـهـدماكينفيإطانقثمم.87ءقشهَاله!كل!!يى،إ!!ةبا

سنة.وبخئ!ربنسدْةمنباأكثرالهبكننوإحراقالسبئ

-,-6
http://kotob.has.it



الحلمود:قالفالَدمؤلفهما؟لِعرفلا(ثانوأول)ملوكالسفرانوهذان

.باروخأوعزراأنهبعضهموظنإرميا،إفد

بعضإهىيشلِرماكثيراالسفرينهذلِنحَأتبأنالملاحظومن

التارلِخمهَ.الحوالثبعحنر/ذكرصمدالمح!ادر

ضلرثّثكبه
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يثمكلمسفرماالأللصعاح21

لفووللهراول

الأهبىهئنقوأا

.إ++!+لبماثى+نجبم!م+أول،؟+يلأ،؟!!

+؟نيها؟311-أب!ل!نجبا!+!-؟!+أ+!6!بمث!ده!

tb1720.؟+نبلا!م

الربمة4

خادمنونابنلِشوعكلمالربأنالربعبثموسىوفاةبعدحدثو

كأفر6.موسى

التعليل(

المضأفأما.إليهومضافمضاف،موسىموتولني+!بماأ!

الفعأطومعنىلفطالِقابلهإولأ!!م+الأجوفالفعلمصدرفهو)!أ!(

.يموت-ما!ألعر:!

،عديدةاًراءالتسميةهذهووراء.موسىبمعنىولني+إيهاوالححنماف

!نيا:نذكر

المبركيالجنرمن"طاعلاسمزنةعئىعبر!طاسم:موسى!-

إ؟ة؟!للمجهولواش!مبني.الغرقمتىأنةذةانتشل:ب!كعنى!يمفلا+

الفاعلاسمبأناةالتوتعلصاءذلثوبفسر؟!م!+"نجأل!!اءكأإو

فيجاء،اليممنفرعون!لاللَدَتلهالذيأفالحتاءنشيل:يعني)!لإ*!(

.12/01ء"الصمنانتشلتهإني:و!التموسي!،ا!صه"ودعتتَالخروسفاِ

يعحيهقالفاعلاسمنا9لدينا،شلممغيإالفخولمحةالناحدةم!الهـأىِ!ذا5

وإن،المفعولاسمبمعنىصَلالفا!ممانعب!-نِهَسَمؤحملولمالمنشول،لاالذشل

الئرل!لِة.فكطهذاجاز

لمي--2
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التالَطتهحينفرعونابنةهو)موسى(اسمهدعاالذىأنهوأخرأمر

العبرلِهَ،اللغهَفيششِالَفهملامصريةشخصيةمنهذايحدثولا،اليممن

سكانوهمسادتهملغةعلىالحريص!نالعبيدمنإنهأيالَول:المنطقبل

.فرعونقصر

بنيباندشالقامالذىمعناهالعبريةفيحالَيقةفأعلاسمولني+2-

هنايثارولكن،العبوديةمنلهمالمخلصأىِ،فرعونعبودلِةمنإسرائلِل

مناندلشل!الليفرعونابنهَذهنصلىالمعنىهذاطرأكيف:مهمسؤال

هذايتموحتى؟يخلصوكيفمن؟يخلصوهي:ِمحلِرةأسئلةوتتبعهالمأء؟

وتذبح؟تقتلمصرفيأليهوديةوالجاليةالخلاص

منحوتهوهيالقدلِمة،المصريةاللغةمنجات)موسى(ال!سمية3-

علماءعليهاسمقرماوهذاولادةولد،بععنى:ى(س)مالثلاثيالجذرمن

)نحتمو!(فيكما)مس(بالمالَطعالمختومةالأعلامالأسماءنطقفياللغة

لَحوت.وليدنحوث،وكأىمس(+)نحوتأصلهااقدالوا:الني

مصرهـاسم)،موسى:هذا:يؤكدماالمقدسإلكمابقامو!طفيوجاء

".منتشلبالعبريةومعنا)ولد(معناه

يعنياولهمامالَطعينمنمكوناسمإنهولف+لْفسيرفيقلِل4-

وهذافيه.وجدالذىالم!نيمثلانوهماالشجر،يعنيوالثانيالماء،

)مأء(،لَعنيالمبطية"مو،(كلمةأنراوافهمله،مبزرلاوتخمينافتراض

بحنكانموسىفيهوجدالذيالتابوتأنفخمنوا)الشجر(تعني)هـشا،وأن

والشجر.الما-

اللغةفينطعَهالىيكونمأاقرب"موسى"ابفظآتىالكريمالقرآن5-

الئىالعَرآنيةَالآياتسيا!فىموجودالأبنمعنىأنكمأالقديمهْ،المصريهَ
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...لأبِرَأن!يوَلَابِلِخ!يتَأخذْلَاأُمًاننَيَا)قَالَ:السلامعليهموسىعنسًحدث

بمعنىاللَيالقدلِمةالمصرلِة"موسى"ترجمةنؤثرنحنولذلك9(اخه/ث

واللفظالالَرآنىالمعنىمعسًفولاالتيالعبرلِةالتفسيراتعلى)،ولب"،

آني.اسدَر

وأالمكونمعناه،إسرائيلبنيعندللربآخراسملِيوه،!+أ+

ينطمَونهابل)لِهوه(الصلِغةبهذهالييودينطقولا،الخألىَأوالمصور

،الربباسمالنطقعنلَنزهأالمنطو!،الاسمبحشكلِلولِشكلونها)أدوناي(

عندما،الغفرانعيدليلةوفىاكبر،للكاهنلااٍبهبألنطقيسمحلاالذى

لبنيولِتشفع،الأصليباسمهالربلينادىالمقدسالهيكلال!هـنلِدخل

.العامطوالارلَكبوهاالدياًخطائهمعنإسراثيل

اللهفالَأل3/41الخروجسفرفيورد)يهوه(الاسملَفسدروأددع

"اهيه":إسرائيللبنيلَالَولهكذا:وقال)بالعبرية(.أهلِهأشرأهـيه:لموسى

؟؟+الناقصالفعلمنمشتقأنهالاسممنالعلماءفهمادوددإلإكم.اًرسلني

".أكونالذىأكونالدرجمهَ:وكأتَ،،،لأطن"

هوىانهلِبدو)لِهوه(الاسممناشتقالذفير1الرأن"شتاده"رأىوفد

ببروقهلِسالَطالذكطأكط)المسقط(اًنه5()يهومعنىفدكونسعَط،بععف!

اللَيالعربيهَهوىمنيهوهأوزن""فلهالِرىحدنفيوالآثمينالأعداء

والراجحالعاصفةإلهأنهأىلِهب"ية،الأهوفي"يسرىفمعناهالهواءمنيا

.كانبمعنىهوىمن)يهوه(أنلدينأ

يشوعفيألأ!!6

تحدثوالذىالسلامعليه5؟سىفتىنون،بنلِشوعالسفرهذاصاحب

لَالِفَنَاهُمُوسَىقَالَ!وَاِد:تعألىاللهقالالكهـف،رةسوفىالكريمالقرآنعنه
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علىموسىخلفوقد0.16آيةا!حُقاأَففِيَأَوْالْبَخرَنجنِنَجمَعَ؟يلُغَحَتًى؟يرَحُ

إسرائيل.بنيرأس

التالي:النحوعلىثلاطةبصو!القديمالعهدفي)يشوع(اسموردوقد

خلص(،"نجا،:اكط؟نيلأالفعلمصدر+ني،ل!:الأولىالصورة

فيهالنبيهذاأنوالمرادإنجاء،،تخليص:المعنىفيكونصالهأء6تعدي!ظب!

منهافائلهلفئاه،اسفاموسىيرتضهالمالتنمميةوهذذه.وصجأةخلاص

يشوخ(.)لِهوالانيةبلصورهَ

والتي،النصفيمعناالموجودة!يإ+أنيفىالثلألية:ةالصولم

هوالذى)إ+أ(همأ:،مقطعينمنمكونةو!كط،لفتاهاسمأموسىاكأئلماها

بمعنىمصدرو)!الأ()لِهوا(العبريةفىوجلعزاللهلانغمماختصار

"ونجاهخلاص،)اللهالمزجيالتركيبهذامعنىفيكوتوالنجأه،الخلاصر

الفاعلهووجلعزالنَهأنعلىلثبعبهئتديهأراتالسلامعللِهموسىوكازا

لدلِهم.المختارالنبئوليسوالنجأهَالإخلاصهذاف!

للصورةاختصاروهييشوخ،()3موس!فتىاسمالثالثهْ:الصورة

عليهعيسىلمسيحاسمعلىأظلقولذا6ادحبربةعلماءلِقوككلماالثأنيهَة

مقأه:لي!ونقرنْا،عنمرثلاثهَذحوبعتالسلام

فيآخرمنحىنحواالمد-حِبنعلممأءكازوأ!ومنخه(سخلصه)الذس

وشكنه،)شوع(،"لِهوا"هـنلسِر!إنهف!!!ا:المسدح،يشوعاسكللَف!ملِر

بخلاحمك،بهيكون2،الذالعخلصأ!،خلاصنيكلهويعنيخموع"،)يهـ!+

مفتعل.تفسدروهو

افمضعف!.الفعلهنالفاعلاسمصيغهَ،خادم!م!؟+
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الرا-أنلااٍالعلِنلَضعيففيهوالأصلخأدما،اشتغل،خادمني؟+

الحركةبأطألةعنهويعوضالتحنمعلِفتقبلفلا،الحلقحروفهـمعاملةلَعاهد

اغظأى:)شرث(العربخِةفيورِقابلها.عملخدمهَ!؟+السأبئة.

وعندهـ:سيدهابنق!كمأهالخادمصفا!وهى!،وانشالَأكهصوالرجلالكاف

عنلَبنئوكلهاسمنهاذبِولا،خبزهلِرققلمالذىالخشنابختمرث:اًر!

.الخادم

"*،
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الظليةهالنقر8

+!6لإفى!أ+ا!+ل!!+؟،؟لإثى+نجيهاول

حم؟؟!-؟!+!؟!يأ؟-؟ي!!+!يمثلأ+!؟أبهب؟+؟

.؟؟جم!ل!لأ!-؟+؟؟!؟؟؟أ3،برل!يلأ6نيلأجم!ه

ئ!جممة4ا

هذاوجميعأنتالأردن!افاعبرقموالآن.ماتكفعثىموسى

إسرائيل.لبنيمعطيهاأناالتيالأرضإلىالشعب

القعليلا

عبد.كلمهَمعومعنىمبىسَفقلإ؟+ط!ومذكرمفرداسملإ؟؟،

التكسير،جموعمنويعدعلب،لإ؟؟،5علىيجمعسيجولياسم

حركاتتغيرتوقد،المتكلمضميرإلىالإضافةحالةفياسملأ؟؟،و

علي!.النبرةموكَعتغلِيربسببالكلمة

وكمالِعَوم،فام،أ!إ+ا7!الأجوفالفعلمنالأمرفعلقم،أ!+ا

وجودلعدمالآخر؟وفيالوسطفييمماكنينالتالَاءالعبريهَلَجيزلناواضحهو

لايهتقاءالأمرفعلمنالواولَحذفالعربلِةأنحينفيفيهأإعراب

الساكنين.

اعبر.يأ!6

منهوالمطستالَبل!رب!معذ!لأ؟6دإلهصالئلاطيمنالأمرسمي!ة

المضأرعةحرفحذفبثبالأهرقي،ولِؤيعبر،6،لإفىالعيزمضمو؟

الوادقط:أوالنهـروعبر!دمعلعها،شأتواكأشهمر:للسبيلعبرافعربيةوفى
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إلىالمتعدلِةالأفع!منوهوعبر.لإ؟6الآرامبةوفيوجأزه،لمحطعه

الخث.اللغأ!هذهفيبنفسهأبهالمنعول

النهروهوالمنحدرالواردمعنأهعبرىاسم.الأردننهر؟،؟؟3:

الأكبرالجزءفيالبحرسطحعنانخفاضفييجرياكىالعالمفيالوحلِد

فيالاًردنواديكأن،،كَدالمقدسالكلَاب!اموسفيو!،ءمجراد.من

عبرولمحد...الاَنهومماأكثربالسكانمزدحفاالمقدمرالكدابعصور

المياهأن16(13/)يشوعمنونعلملِشوع.بدَلِأدهَبمعجزةالنهزإسرا!لِل

الآن)أدام(واسمأدم،عنجدْابعيذاواحذاسذاولمحفتفوقمنالمنحدرة

البيوقنهرفيهيلَصلالذيالمكانمندريةهيو،داعيةجسرقبدامدة

(.أردن)مادهَ،الأردلت

والتي"ء،"هووشقيقالَهاالعربدهَفيالمخاطبأصل،أنت*3+

ومن"أن(،هوبداشِهافيإشاركطبعنصرطعمتثم،بالأفعالمدصلةتراهأ

بينساكنهَالنونولوقوع*؟++اتَمعنأاللَ!،الصيغةصار!ثم

جني)1(ابنكالم!ذلكمنوكَربِ،العبريةفيبعدهافيماأدغمتحربمئن

المذكر،خطأبتفيدالمفلَوحةوالتأء،ولنونالهمزهَهو)أن!(فىالاسم

نأيرىالذ!طالنحأهَجمهوررأىوهذا،المؤنثخطابلَفي!المكسورةاللَاءو

.خطابحرفائلَاءو)أنت(فيضمياهـمخاطب(أنإ

حرفعلىلدخولهأبالقامصشكل!الهأءاللَعرلِفأداة.الشعب+لأ!

تشكلاًنالتعرلِفأداهَصىَوكانبالقامص.المشكلةالعينهوحلالَي

مقطعمنلَكونتمعناالتيالكلمةولكنالسحاب؟،13فىكمأبالسلِجول

الممَطع.بهأالمبدوءكألعلِنبالمَامصلَشكلأنروعىلذلكواحد

313./الإعرابحتاعةسرفي9()
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أمة.قوم،شعب،:تعنيلأ!وكلمة

،والاجتماعالكثيرةوالعمم:،الكثيرةالجماعهَ:العمامعربيةوفي

لإ!م!م"!و6!لأ!مالعبريةالكلمةولَجمع.الخاصةضدواسعامهَ

+؟؟؟6+ول!بأنفسهمالدهودخصهاالتىالاستخداماتومن)شعوب(.

لإ!وكلمهَالكتأب(.)أهلالتوراهشعب؟؟63لأ!ألمختار()الشعب

(.الأبأخو،النسدب،)الالَريبمعايهامن

والجمعوللمفرد،والمؤنثللكذكرعأمموصولأاسم6؟في

المشكلةنيإلىالعبريهَفىهذاالمَوص!لاسمولِختصروغياهـه.للعاقل5

إذاالشينيليالذيالحرفتشديدينبغيالحالةهذهوفيبألسيجول.

الحثيثةالعبريةفيالاختصارهذااستعمالولِكثر،الحلقحروفمنلِكنلم

مل!:

أ+6ث!6نبلا؟!بمأ؟+؟يم+!،أ؟بأإ،ثع

علمكالذىالمعلمأعرفأنأ

المكأن،علىيدلاسمالأصلفىكان6؟نيالموصمولاسماقكيئ:5ِ

واشَخلمدله،الآرامية)أثر(والحبشية؟كارraالعربلِهَ)أثر(ذلكفىسِثبه

اخرونويرى،الموصولاسمعلىللدلالةلاحقهَزمنيةمرحلةفئالعبرلِة

منفهصوالالمالراءبينالتبا!"لوسميل؟ني؟أصلها6*نيصدِخةأن

الثمينإلىأضيفالذقأال!مصير!نحمر!اند!واللانمالثئوسطة،الأحعزأت

كاخ!وربصاجديده15!صعلئكويؤبها،شوالهمزةإشاركط،عنصره!،اسْي

ضمير!ي.عنصر

انههو!؟فيالصوصوللاسمتفنميرافضلان"جزيعيوس*وراف
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مكونهَحَلهااحَدثثمانساصيةإلئف-فيالالَيمةمخللفهَعناصرعدهَمنتكون

العبرية.فيالفريدةالصيغةهذه

أنأ3!،جمد

الأكديهَفيفهـت.الأتَدبةالعبربتفيالقديمةالمحكلمضملِرصمنة

anakuللالَجاهتبغاطويلةصلمةإلئالممالةاكفحولرَوالعبرية

رأهطuالأخدرائعتطعو!ذا،الحالاتهذهمل!فيالعبرلِةعنالمعروف

ضمدرفيالأصلأتكماالمتكلمضمدرفيالأصلأنهالسامملِأتعلماء

الجنممرضميرجنسلكفيوضعأنالطبلِعيمنلأناللَأء،هوالخطاب

ناالعبرلِهَفيحدثثم""أنهيواثهَالضميرلِهَالالَاعدهَكانتإذاالآخر،

؟إ".إلىالقدلِمهَالصيغةهتهتاختصطِ

)ان(منتكوتائ!متكلملضمدرأخرىصيغةهذدأزجدلِدراًيوهناؤ

لظورالذىالأصلهوأهتوأن،المتكلمياءوهوالمنصوبألمتكلمصمير+

قديمًأالعربيهَالقا!لوبض!)أنا(،فيالَ!:4خأصالعربيةفيالفتحةإلى

)آنى(.أو)اني:لَالَولوحديئا

وهذا3؟أالثلاطي.الفعلمنمذكرمفردكأعلاسمصيغة!؟أ

فيقالالمتصلةالضمائرفيلامهيدغمالماضيفىلْصرلِفهعندالفعل

بعدهافيماالفعلفأءتدغمالمسئقبلفيتصريفهوعند)أعطيت(؟+؟"

أعطي،.أنطى:العربيةوفي)لِعطي(.إ؟افلِالَد

إسرائلِل.لبنيإبئ؟؟؟؟!ثلا؟،

دخلثوفدساك!.ترفعلىلدخولهفطاز(نجالحيريقشكلنسبحر.فاللام

تغبر؟،لالضافةاصِم1وحنفتفى؟"!اح!شهمضافمذكربخصع-إىا!افىم

6.فىالأراميةوفي،6ابن!أمنه1والمفرالنبر،بسبباطإنتشكإ
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إسحأقبنيعالَوبلتبوهي،إسرائدل6؟؟إبئالأخيرهَوالكلمة

،(.إسرائيل"بنو:فقيل،يعقوببنوبعدمنبهألالالَبوقد،السلامعلدها

لهسخراللهان-التوراةزعمتكمابإسراثمل-لعالَوبشمميهَفيو.لسبب

لهاللهلوثتحقلِقاالنَه،بأذنعللِهوقدر،يعقوبفثبتلمغالبتهالملائ!4أحد

وهي.علدهوفدرالملكضسلبلأنهبالقَ،القادربمعنى)يسرانيل(و!ماه

ايل(.+)سِمراهماجزألِنمنمكونة

العبرى:الاس!هذامعنى:،)إسرانيل:المقدسالكمأبقاموسف!وجاء

فيالواردهوالأولالمعنىأنشكوِلا"يصارعاللهأوالنَه،معلِجاهد

ألعيثطبص4بمصر،المقدسالكدَابدارمنالصادرةالعرنجيةانترجمه

(،و!ر!والناساللهمعجأهدلت،الأنكpء3/1:2ائدكوينسفرلمحفيأ:صوكأِ!ا

-،ءصاتخألفولكنها،حروفهبكلالعبرىالنصمعكيرحدإلىئتفىَثدحيو

6()إلأالأول:مقطعبنمنمكونة!!؟؟؟فأفضة؟العبريةجكلالم!في

إسرائيل:العاءالمعنى،ائه.)*؟(الثانىوالمقطع6عدلبمعنىدمحئر

!فالالَلب!ذايحدثوقد،العربيةالسينلَقابلهاالعبريةوإلشينالثه(.)ثل

"سممى""شمش"الحسعيدفيَتنق!التي،شمس"،فىكمانهصا4واحتةلغذ

نتاريخيةالأحداثمنطهمع!دينايحفقوهذامرة.والسينمرةبألمش!ن

السلا،.عللِهمالأنبباءواكبتاللَئوالديذي!

فئ*-فى
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ئفالط،االفقرأ

فىأ)ير!؟ثى-6ثب!؟666!نيهاأ!؟+ا-؟ثخ

ولنبلأ+.!؟؟؟6؟،6لإ!ن!لا؟؟!؟أ؟يي!!

الوبط،

موسى.كلمتكمالكمأعطدتهأقدامكملمعئطؤهمكانكل

القعليل(

السفر،!امنالثانيةالفقرةفيتحليلهت!عامموصولاسم6:؟هني

أداةيمل!اللغاثكلفىصولالمهِاسمأنهوجديذاأمزاهنانوضح"لكتا

لمححينةعليهالسأبقالظاهرالاسملَكرارعنبهلِسالَعأض،الجملبينربط

هذهوتدَارن"،الماضيالأسبوعكْرأتهالذكيالكتاب«)اشترلِتلزم!لكتقول

،الكتاب"اشلَريتالعأمية:باللغةاتاسأمسنةعلىيجريقد!ماا!ر!لهَ

النحاهَجمهورراىولنلك(*الماضيالأسبوعبعض!معقرأناهتالاهالكئاب

ولاالمعرفهَ،بهتوصفالذىالستةالمعارفأحدالموصولاسمانالغزب

بالجملةالمعرفهَيصفواأنأهـادوا"بضجني:ابنلجولالنكرهَ،بهتوصف

اللفظأصلحوا،نكرةلكونهاعليهايجروهاانيجرولمالنكرةبهاوصفواحَما

الذقطبزيدمررلَ!فدَالوا:،المعرفةالتعريفحرفبلغظلتبأشر)الذقط(بدتيل

العامالموصولفاسم،العبريةفيهذامدللِحدثولم5،()1(،ونحو،اخوهقانم

منالمكونهبألجملةيصفهاوهومكانأ!7ا!مالنكرةيصف!؟!6

وصلله.الموخول

"داس،:بمعنى667الثلأيالفع!منالمنمتفبلصيغهَ؟؟!6

.1/222:طمرألثصا(9)
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معناه؟؟6:والاسم،العينمضمومالمستالَبلفيوهووصا"،خطا،مشى،

لَذكرالتيالكلما!هنوهيالعربدهَ.في"الدرك:كلمةتعَابلوهي،طريىَ

اللغتدن.كلمافئولَؤنث

اكَدامكم.بأطن؟ثي؟ير!-6بر

تضافوحلِنالمَدم"،أخمص،سلطةكف،>,لَعني6برالأولىالكلمة

؟؟دلإ؟6بر:لِقال"،الرجل"باطنتعنىفهيرجل،؟،؟كلمةإلى

".القدمأخمص،الرجل"بأطن

المخأطبينلخمميرمضافجمععلىلَدلثيم؟ير!6الثانلِةوالكلمة

علىتكونوهي،المزدوجةالجسمأعضأءمنالكلمةوهذه"كم؟(،ير!

مجموعةورد!وإنادرجلان"،؟!لإ!!!:فدقكحقلِدَلآ،المنَنىدَصور

الجمعقصدوإذاأعداد.بمعنى؟أ؟"!ملو:المجازىالمعنىعلىدلت

بعدالمثنىصلغةعلىبالأسماءجئواحد،آنفيالحقيقيوالمعتىمنها

أرجل.أربعة؟لإ؟"!*؟؟لامل!العلد

"كلم،اًى:؟؟6المسعفأتفعلمنألصضيصبغة؟؟؟+،

الفاعلتاء!والذى؟"إلص!كلمضهلمِرإلىالإسدنادحالةفىوالفعلحدث"،

فى76الثلاثيولمجردلم)كا!ت،(.ال!متحَئمعلىللد!ةالعربيهَفيمةالكضمو

موته،بعدعثهحدث:فاصنعنالحدلِل!دبرالعربيةوفى!ال(،،"نطق،

"كلمهَ،؟!6وخدحمث،(."كئم،؟!6العبرلِةفىمضعفْااشعمالهويغلب

".أمر،قول،حدثِ
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بعة4الراالفترلا

؟ألإ++6؟!؟6ل!!6!؟أأ3ثأ؟؟!6؟؟!م؟؟

؟أ6؟ل!!؟به6ل!!!،!؟!ح!؟!؟3+؟ث!6!؟

.!؟يرألإفى6!؟!نلأ!م؟بنبلا-*أفى!م

اسعمة4

أرضجمدعالفراتنهرالكبلرالنهرإلىلبنأنوجبلالصحراءمن

حدودكم.تكونالشمسمقاربجهةفحطاكىالكبيرالبحروحتى،الحديثيين

لقعليلاا

أ؟العبريةفيواصلهأ"من"،بمعنى!ما!6:!م+!م؟فى

فيمتحركدنبينساكنةوقعتذااٍالنونأنإلاالعربدهَ،لغتقفيكما

كالىولمالهأ،التاليالحرفبتشدلِدعنهاوسِمتعاضشمالَطالعبريهَ

يسئعاضفإنهالئشديد،لَفبللاالتيالحلقحروفمنالهاءحرف

الموجودة(أهـ)وهي،العمالنظلِر!ألىالسابقةالحركةبتطويلعة

معف.

علىننصالتي!مأالجرحرفلفأعدةمراعاةالنونبفاءالأولىوكان

يكبَ)!أ(حرففإنمعرفةالحرفهذهعليهأالداخلالكلمهَكاتَإذاأنه

مشكلةللتعرلِفوالهأءالبيث"))من+فى++-!مأمل!عنلأمنفحصملا

لها.الدأليالحرفتشديدمعلبائحوهو،الأساسيبتشكيئيا

فى؟"7!مالي!االنسبفيويالَاكففر،(،دباء،،"صحرإ6يبم؟فىو

كلمة:العربيةفىمنهوقريب.مرعى؟؟6قولهمومنهقي".)،صحراو

طبيعةوتلك،الإنسانعنهأدبرماوأ!ملهالأيمر،لآخرتعَالئحي(،،،دبر

منها.الإنسانهـحالالصحرا-،
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.ولبنانأأ33ثا!؟

والهاء.الناقصالسكونوهوالرثيدمئبدشكيلهامشكلهعطفواوالواو

لِقال:،أبيض؟؟أمأدةمنهـ(خوذةوهي،لبنأنأ:أ3؟يرللتعرلِف

إماالاسمبهذاالعزبلِهَالمنطقةهتهوسمد!.أبيضكتاب؟فىأ!؟6

لبلِاضأوالشتاء،ألِاممعظمالعاليةلمحممهاعلىبكثرةتتساقطالتيلبموج

العأل!ة.جبالهافيالمتوفرةحجارته

.الغر.اتنهر6+ثى!ك!!ا

وميأ+6؟+هو؟6إ"!جمعارلثا673َ،أصلهاإلمضافةالكلصة

النهر،فيلغةوالضياء.السعة:النهر؟،العذبالميأهمجرىالنهر:العربمِة

وَنَهَرِ!.جَئابفِياننفِينَ)إِن:العزيزإتأبئتزوفي

الفرا!نهرعلىويطلق،العذوبةالشديدالماءوهو،فرات63+

التكوينَسغرفيجاءكما،عدنأنهرأحدوهوالعرا!،فئاليومإلصحروف

وبأنجل،أشوروبلادعصربدرالفاعملالحدالفراتنهركانؤتيما.أ2/غ

الشركَلاصحديعذ؟طنكماالطوش،عهدفىوالغربالشر!بينيفصىر؟،ن

الرومانية.يهَللإ!برانحواِ

أنالمَثلِمالعهدويذكر.!ثى:عفردفى()الحشِون!+؟"ه

وهر،العبريلِندخولكبلكنعانالساكنةالى"ممقائمةمن"حيثحين

نجعد.فبماوالعبريينالحيثيينبيقتزاوجوحدث.ْكنعأنأبناءثانيحثذرية

هومعروفا،قويالئمعبااكأنوانهملايتضحالفقرة!هخالنمومن

صَظص!هم.علئدليلا،ا!مصرين!معوأحددستبةفيالالَديمالعطصنفهم

لما9/6(./ملوك2لأ
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ال!!؟!!

الناقص.بالسكونمشكلهَللعطفالواو

فيالوارددَ"عتى(،العربيةفيويقابلهاإلى"،نحو،"حلَ!ق،6ولأ

ظاهرةوهي"حتئ،،بمعنىحين"عتى"فتمتعوامسعود:ابنفراءهَ

عينا.الحاءتبدلاللَيالفخنخة

لهأ،اللَاليالحرفتشديدمعب9لبالَحمشكلةالعريفهأء+،!وكلمة

البحر.:اليمالعرنجيهَ:وفي،نهربحر،و"!

انيَئم!.فِيفَأَنقيهِعَلَنهِخِقتِ)فَ!ذَا:تعالىالنَهقألالنهر،علىيطلقولمحد

بحور.6!؟!مالجمععندثالثهايظهرالديالئنانيةالكلماتمنهئو

الشص!مغرب+!؟!-؟!أول

بمعنى:فى*،الأجوفالفعلمنالصيميالمصدرصيغةالأولىالكلمة

باءالعربيهْ:وفيفى*.والأمر؟فىأ*منهوالممسلَفبلدخل،،،تجاء،في)باء،

المصلقالمصدرأْ*!مفى.المنزووائبيئة:والمباءهَ.إليهرجع:أى4إلب

)،الشمس"كلمةإلىتضافوحلِتى(.Aمقدمةلَمهيد،مجار،)،مدخل،معنأه:

الصتكبهذاصعنىويكون،نأقصسكونإ-،الميمتحتالقاسكسلَئصط-

.الغزب6!مأفق.:

ضميرإلىمضاف،،طرف،يةني،ة)حدأ؟،فىحدودكرإ؟!!لإفى

الجبل:العربدهْ:وفيالعزبية.في)كم(هيالتي)!!(!الحخاحلبب

بنجدمو-ضع:وجبلةو.طأل...عضكلإذاالأرضأوتأدمنوثلخلاشمم

ل(.جبمادهَالعرتألسان
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لفامممة4االفقر8

6،!ث!،!م!-؟63،برير؟نلا6!فىلمح!9؟!-؟*

يحبر؟؟؟*6!مبأ+!؟ث!+نجيهأول!!؟،؟،!؟6نيلاث!ثب

.6ب!ل!!؟*أ

ال!عملأ4

سأكونموسىمعكنتوكمأحدال!.أيامكلوجهكفيإنسأنيقفلا

أتركك.ولاأهملكلامعك،

التعليل،

؟؟"لمحإفىوماضلِهلإ؟؟،؟3وزنمنالمستالَبلصيغة!؟إد!فى

استخدامهولِكثرل!فى،3منهالثالثهيوالفعل".تصلب،تماسك،ءوقف،

((.منتصب"والمحف؟لمحإفى"،وقف،،،اندحبلإل!هفىنحومزلِدْاالعبرية؟بم،

رفعمهالحصر:ونصتأكَم!ا،نحمئا:الخشبهَنصبَية:العروفئ

عئمة.

وجمع.أنئىتتبل؟!+!ووناثالصوًوإتطل!"،،)ثرجل*"ش

والجمعالدحظيم،بهأريدإذا*"!،!لِجمعوور!؟ني،!،إلمذكر

شلاحظولعلكأ+.*نياكمسبدلعد!يجمعوفدنسأء،6!فبها3إلهؤنث

(1وأنس«)أسِىلَقابلفي،!فالحَلثا!؟بحنوالمعنويةاللفظيةالمقابلة

6!!؟فلاو".سأن"1ج!ع"،"ألِاسينتغابل"!؟"نيو،العرشذن

!قابىلفيالسينائعربيةواخعأرتتسأء،لَقابئىني،!3و،أنأسينتئَابز

لِهَ.إ-!لعتفي:ثائف
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،؟!،6!!م

؟أ!جمعايأم"!م"!أصلهاالأولىفألكلمة،إليهومضافمضأف

الميم.لْحذفالإضافةحالةوفييوم،

المذكر،جمعصيغةتأئي،حياةبمعنى9M+إأصلهأالثانيةوالكلمة

.الخطابكأفلىاٍمضافهيومنها،مفردولا

هان،)ضعف،؟3+الناقصالفعلمنالمسلَقبلصدكة؟؟؟6

وصدخةبه.المفعولالمخاطبضميرإلىومسندهَالمتكلممعمصرفة

".ضعيف،،)كسولير+ه6منهالمبالغة

،)ترك،أى:فى2لأالمجردالثالثهيمنالمستقبلصيغة6؟؟إبر

المتكلم،معمصرفةمعنأالتيوالصيغةفى،2إلإالغابًالمستالَبل!جر،(،

أهل،لهيكنلم:الرجلعزب:العربيةوف!الصفعوليهَ.كافإلىومسندة

البعيد.:والعزيب.وخفيوغاببعدعزوئا:الشيءوعزب

**،
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لمطدسةالفتر8ا

؟ب!!-+!؟،ب3؟+!؟-،ث!ح!أ؟!!+ا!؟

+؟؟!!يمثى؟!ر،!ل!؟ن!لا؟6نجيها!3؟؟!-+!+؟؟

.!؟؟

الر!مة4

لآبائهمأقسمتالتيالأرضالشعبهذالَورثأنثفإنكوتشجعتشذد

لهم.أجمطلِهاأ)نا

القعليل4

المستثَبل7اأ7اشثلاثيالفعلمنأمرصيغةتدَوى"،"تشدد،؟أ!ا

:الحرقبشدةربطةالوتر":حرق>>:العربيةوفي"؟3+ا.العينمفئَرحقه

والولَر.الرنجأطجنبسْدة

،)اصبح*!م!الفلاثيالفعلمنالآمرصيغة3!؟!يم

إ؟!يم3العمن:مفتوحمنهوالمستالَبلتجرا،،لَشجع،شجاغا،

أمض:العربيةفيولِقابلهفوهَ".شدة،،جرأة،)شجاعة،واللا!م؟+

عزيمتهبلالمعأتبة،لِب!ولمعزم:أمضفهوبالضاد-لِامض-ألرجتل

أرضفيكماءبريةبصادالنربنِالضادلَاظَبلماوكثلِراكَلبه.فيماحنهمحة

وث!؟!أ.

1(.لَحرزلَمللك،،"تورث!؟؟،؟

ت-ر)ف،)إورلضا،!؟؟،لأ:و!ه!!و؟!لإ،؟وزنعلىمنهاسصضي

بالتض!لمفالمزلِد؟منع،،.."أورث!؟+؟منهللمجهولالصبنى6إرثا(،،
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وفي،ورث؟+؟المجردالثنمثيوالماضيأرثا".لمحسم،ورث؟؟؟

العطاء،:والنحلةالعطيهَ،وابخحل:مهرها،أعطاها:المرأةنحلالعربيهَ:

ضدُقَاتهِنالتسَاء!وَآلواْالعزلِز:التنزيلفيلَعالىكَولهفصروبها.الغرض

نِخلَةبههـ.

لَعدىقدالفقرةهذهخ!شِضحكمأ+إ؟"؟الفعلوهذا

،175الأرضالشعب"منح!ال!!بيهَ:فيتقوككمابنف!مص4لمفعولين

)الشعب(.لا!7-؟+المفعوليهَأداةسبالَهالأولفلمفعول

؟؟؟3-*+وهو(يضئاالثمفعولية"داهسبقألِضناالثأنيوالمفعول

العربيالمث!فيكمأالخب-،أوالمبتدأأصلهليسوكلاهمأ)الأرض(،

ذكرد.السابق

؟؟لإ؟وزنعلىالماضيصلِغة،حلفتأكَسم!،دلأفىلإ؟"

مستخدمغير!فىلأمنهوالثلاثيالصتكلم.علىالدالةالفأعللَاءإلىمسندة

أفسم،؟ش؟؟ل!ور-!كمامنهالمزيداشختاموبكثرالعبربة.في

ححلبأى:إليهشفعبىالعابالفعلشرابةذاتأنهاويبدوحلف.؟نن؟،لأ

اللغاتفيشائعوالفاءالباءلينيلوالأفيةلغيرهالطالبوالشافع:4.ابد

القديثة.ال!ربيهَ

:لأبنائهم.؟!!+!

إلحركةمنالئانيالجزءهوالذفيبالاثحشكلنسبحر-فأللام

)*(.الهمز،علىالصهـقي

وانأباء،*!أ!مؤنثجمعاولهما:جزءينماقمكونهْ*إ؟!
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وتجمعمذكرةأسماءلعبرية؟فيكثيرفهذاوهو*فى،مذكرامفرذا!ن

أسماء.أ+ولنيوجمعها"سم«)اaنيوأقربها،مؤنثجمع

العريهَاللغاتكلفئ"اب(،وحَلمة)هم(.للجمعالجرضميروالاَ!ر

أجازتوقد.إصلاحهأوشيءالجادفيسبباكانمنعلىظلقالقدلِ!ى4

كم،أباوًاى.ابونكمهؤلاء:فيقالسالماجصحا"أب(بركلمةتجمعان"عربيةَ

الأبون)1(.وهو

المح!درصدخةو؟+.بالقامصمشكلةمصدرلِةالالمللعطاء؟؟+:

استعمالولِثَثرإ؟أ.منهوالمسدمَبل،oo)أعطى3+أالثلثهيصتالمضاف

وهب.؟+ورالفعلفيهفينمتعملالماضيأمأالمصدر،والمسلَدَبل

عيناروتكرالنونولامهالفعلفاءحذفهناثرالمهفيياحظ؟

المصدرية.اللامبعد)الماء(نفعل

.وابهادةا!ع!-بلسان)1(

ع!،5
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المما!بةاالنقرأ

-؟؟ثبنأ+؟يرللأ6؟نبلاول؟*6حمأ!!م7اي!إ؟7ا

615ي-؟؟لإ؟؟،ولنبلا!6ألمحإ6جملأنيا!!أ؟+

نجيها؟يا؟ث!فىث!،؟!يمليهأأ؟؟بإأ؟*أليهأولإ؟،1أإ!بم!م

؟6.!بم

ا!رعمة4

لاعبدى.موسىبهاأمركالتيالمعمريعهَلحفظثاوتشجعتشددإنما

ذهبت.حينماتفلحلكيشمالاولالِمدنأغها!ت

التعليل4

أيضا:معاندهاومنفالَط.عدا،ى،سهغدر::لَعنياسشَتاءاداة6+ا:

ضعيف.،هزيل،نحيف،دقيق

علىلدخولهاقطانبألحيريقشكلتمصدريةاللا3.للحفظ:a؟!ول

حرس،6لأولمنهالثالثهيالماضيمضافمصلر6لأولساكنحرف

حفض.

شدهسمرا:سِممرهءالشئوسمر.وسوادهالليلالسمر:العربيةوفي

به.شدماالمسار:ومنهوحفخله،

أما،جدثِالمعنىوهذااللِهودلِةالشرلِعةبهاولِراه،التوراة7+؟+أ

الف!!منمأخوذهمصدر6++أفكل!م!والإرثمادالتعلحِفهواللغو!المعنى

حعلم،ولأ؟!الفأعلا!حاشتقوقهااًرشد،علم،بمعنى6++أألمزيد

+؟؟!6+-+أيق!العلمذاتتعأصصارتحديثا+أ؟+وكلمة

النفس.ظ!
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علماءحاروكَدمرة،عشرةثمانيالدَرآنفيالتوراةذكروردودد

العبأسأبيعند"الدوراهَ،العربلسانفيجاءفكمااشتقاكَها،فيالعربدة

البصرلِون:قال:التوراةفيإسحأقأبوووَلفوعلة...الفارسيوعند،تفعله

ولكناة،)_jjعندهمفالأصلالكر...فيكثيروفوعلهَفوعلة،أصلهأئوراة

ناء".!لبتالأولىالواو

(.العبريةالتوراةمعانيأحد:والعلم،أعلمه)وراه::العربدةوفي

حأد،65الأجوفالفعلمنالمستالَبلصدفة.تميلتحدد.3061

الحدهَ،:السورهَ:العربيهَوفييميللِحدد،،615أنحرفغالر،م!،

البصش.:ةوالسور

لدخولهابالشوروقشكتعأطفةالواو.وشمال*أ؟أ!ول

السابعَة"!م"أضدوهيأليسرىاليدشم!،وبئول*؟سا؟س.على

سوىبينهمافرقولا.وشماليمينالعربيةفينجدهالذيثهذاعليها،

والفالشمنالعربيةثفضلحدنفيالمد،وواوالسدنئفصلالعبريهْأن

المد.

والماضي،أفلح؟برلإ؟؟وزنعلىالمستقبلصيغة6؟:؟لأبر

اللهقولومنهوالطبعالسجلِك:الشاكلةالعربيهَ:وفىافلحنجح،؟لأبر؟؟

51والصموابشاكلهَاص!بويق!:(شاكلتهعلىب!عملكل)قلتعالى

الصعرفة.واسع،مدملم،مفكرئعني!بملأبر"؟

الثالثهيمنالمسحقبلصيغةلَذهب.؟؟6
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المأل:هلك:يقألهلك،ومعنىلفطاالعربلِةفيولَقابل.هب+؟16

الفعلتصرلِفعندولِلاحظ.الطرلِقضلواالذيننالمنتجعو:والهلش،ذهب

6؟الفعلهذامنالأمروكذلكالف!أ!)فاءالهاءحذفالمستالَبلفيالعبزى

الواضحومن؟ير+،فلِالَالفأؤهلَحذفالمضافالمصدرأنكمأاذهب

العربيالمثالالفعلمصدرشأنالمحذوفعنعوضئاجاعتالداءأنألِضئا

)عدهَ(.)سعهَ(قولنافى

،!*
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لثامنة4الفقرأا

؟6إ؟لإ66ثب!م؟+؟؟+؟ط!أ-6ي!؟!مأنلأ!؟*

-؟ثبثبنيأللأ؟لإ6!منبلا!مأببماأ!بم؟!؟!!!؟أ6!أ

إ؟66؟؟ير-ث!+!يملإ؟،؟؟أ-ث!،فىأ؟لإ+أفى

ث!،؟!!للى

ال!بمة4

وليالذ،نهارُافيهتلهجبل،فمكمنإلشريعةهذهسفرحيبرلا

وحينئذطريقكتصلححينئذفد4،المكتوبَبكللعمللَحفظهل!ي

تفلج.

القعليل4

ةبرحبمعنى3!الأجوفالفعلمنالمستقبرصيغة؟إولأ!

علىمنهكثيريدلمضاعفلمائيالعربيهَفىوالشينوالميم،تحرث

فيالعلةحرفإلالِهاأضيفالد!أئلِةالأظاظمنولمحثيرالاكأنفث،

ؤحطكصالثانيالحرفضعية!مئللئخلصهأأخرأوودمطها،أوأثلهأ،

الفعلإلىاللغتانلجأ!وفقصمنقأصالعربيةوفئ؟ولإ!،!!!أ

إطالهَوهوالمألوفةبالطولِقةوذلك،الفعلعلِنلَشدلِدمنللتخلصالآجوف

فيكماوشلكالذ.)رسد4ِ،ائلغةفياح!نانجدهاالظاهرهَهذه،الفعلفأءحركة

)الحاج(.منبدلا)الحاجى(

والجمعالسيجولي!ة،؟س!اءإمنر!ور!لهَه،كتابسفر،!!؟

اة!ثاس،الق!ي!أحعث!افَي،؟!!بمحَدْ!!ردلت.؟ثثر.رساثأط،كبَ؟،!4!

نةَ،لي:النحوعلىمتنوء4دلالات
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سوفإلىأخطأمن)كتاب(:بمعنىوردت22/22الخروجسفرفئأ-

.(VlbW:)كتابيمنأمحوه

الل!طاورَممذهالكاهن،يكتبإللو-:بمعنىوردت5/22العددسفرفي2-

المأء.ف!!طهالِمحوثم،الكتابفع،

1التئنلِةسفرفي3- 3/ tولَزوتامرأهَرجاطأخذإذاثلِمة:الوبمعثىوردت

اياهوأعطاهاطلاقوثلِقهَشهاوكتبيخابهاوجدلأنهلَعجبهولمبها

بيته.منهـشرحها

وهبهمكَدالأربعهَلادالأوهؤلاء:للخطعلىتدل71دانوِلسفروصى4-

وحكمة.خطكلفىوعقلأعلغاالرب

الحديثسحاقفيالجمعةسورةمزامجموصَهْ)سفر(كلمةدلَ!ور!قد

لِحل!لالحمأركمثليحهلوهالمثمانلْوكأإداخما؟)ملْالذىافيكه-!كَن

فضلألكريمالقرآنولكن1كتبه:الكتابسفرادعربية:وفيكتبا.(كَطأسفازاا

وجل:عزْوقولذلكمنراة،التاعلىللدلالة)آلسفر(على)الكداب(كل!سة

91ء1:الأتعام1.!..نُورَاهُوسَىبِهِجَاءائَذِيالْكِتَابَأَنزَلَ!كأْصل!ال!

فلِك.من!مثف،6

تشدفيولْمكطان،الحبريق!،ا!أاطانىبتشكيلهشكلنسب!رفالميم

!؟والاسم!مأوأصلها:6المحذوفةنالذ،عنعوضألهااشذالي،الحرت

أ!،ثكيالمدموهو.ال!لابكاتإد!متمافة4اثم!مصالأسماءمنفأ،ت--،

من"و"فم:لنَلاث!اسمافتراهالعربيةأطمثجم!!إاها.العبريةأللغ!ف!كماقباللى

تبب:مثقأفواهضلىيجمعلهذاو،بقختدِلتنووأصلهيخبوارثاال!ز!.!اق

لمانتيالألناظغرلِبمنوهوفصالت؟:ؤي!يلألوا!لف!!علىويت!!طئا،و%

جمعهأ)11.سفردهأيطابق

.هوفماثة!منهرلحباحأشمه(1)
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فكرو.تأصاو:؟،ثبم؟!

مسندماضيفعلعلىلدخولهاالناقصبألسكونشكلتالقلبواوالو)و

امعن،قأل،نطىَ:أى7ول+منهالمجردوالئالثهي،ألمخاطبضديرإذىَ

إلىويتعدى،تعلمتهأي:هجواالدَرآن!جوتالعربلِهَ:وفيلمحكر.،لنظر

ألَقرأ:لأعرابيوقيلالدَرآن،الصبيهجْلِ!:فيقالبألدضعدفالثانيالمفعول

حرفا)1(.منهممبو!ماوالنَهفدَالالالَرآن؟

()يومكلمةومعنىلفغلْاالعربيهَفئتقابل"أهلمحلعةنهازا."أ!م!

الياء.إضمالمصريةالعاميةنظىَتمافاتطابقكانتوإن

اللغةف!الإعراببقايأمنفهيبالقامصالمسبوكَةالثانحةالصيحرأجما

بمَيهَالمدمقبلوالفلَحهَالعربيةفحتالئتوينمقابلفحطالتمدلِمولَسمىالعبرلِة،

هناترجمناهاولنلكالظرفيه،على!للدلالةالعبرلِةصالنصبالأتحا!قايامدت

إ،(.))نهازبكلم!

وليلاً!؟إيما+

هى:اجزاءثلاثهَمنتركبتالكلمةمذه

اًوالصدر،منبورةحَدمهْءعلو،لدخول!،بألقامصالمشحَلةانعطفواو1\!

وفضة.ذ!-طأ!!6إ؟فىمل!:ضدينلعطؤ!ممأ

فيكما،،ل!لى،(الئمةهتهوأحمل.العرببةفي،!لنن"كلمةلَعَأبل؟إي!2-

فؤ(،إلمدلالفثلمهَأصولغ-!إلىءالأتبيرثوالجمع؟،؟أ+،اءلِةالآر

مؤنثجعمعهاإل!كريةوفيةأفيادكط(،:فتتألفعاليئو)علىاصلهاالوبية

إ؟أ+.ثا

.وهـجمادةالصنيرخال!حمت1()
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معنىهناولِفلِدالعبرلِة،فيالإعراببمَايأمن-+()الأخيرالجزء3-

مثل:،)إلى"الجرحرفمعنىوتفددالاسمآخرللحىَوقد.الظرفية

المدلِنهَ.إلىذهب!لإ"؟+7؟؟بر؟"

ويجب(الخافضنزععلى)منصوبنسميهماالعربيهَفيذلكولِمَابل

كأملبها،الشبلِهةالتأنيثعلامةوبين+()-العلامةهذهبينتخلطألا

الكلمتين.هاتين

بعدهبالباتحمشكلةالأولىولامها،للدأنيثهناالهاء)للِلة(؟إ؟+

.تامنسكون

الأولىولامهاالظرفيةعلىالنصبعالمةهناالهاء)ليلا(؟إ؟+

النطق.فىنأقصئاسكوئايعدبعدهاالذىنوالسكوبالقامصمشكلة

.المكتوب؟ث!+أ!لى

الحرفلَشدلِدمعبالباتحالمشكلةبالهاءالمعرفالمفعولاسمصيغة

منالمفعولاسمأنعرفناأنوسبقفى+فى.الثلاثيالفعلمنلها،الدألي

يرلأأ؟.وزنعلىيألَيالسالمالثالثيالفعل

العربيةفىالثلائىالمفعولاسمأنالمحدثيناللغةعلماءأحدرأىوقد

)رسولفيالأصللِةالصلِغةهذهمنأثارنفسهاالعربيةوفي،فعولأصله

فيالصيغةأنالزمنبمعنىالعربلِةأحستثمإلخ...(وركوبوحلوبة

إليهاإدمحِفأضأفوا،المعبرةلَهاقوعلىومحأؤظعليهابدَاءاٍلَأكثِ،إلىحأجهَ

.أو،بالاستعمالبليقدلفظلإصلاحلفلئثاللغةولَلجأ)مفعول(فأصبحت

بلَيمثلاكالعبريةالعربيةأخواتلكنو.انخموكعليهاحطقدكلمةإنعاش

بألاشارهَ.توحيالتيشميمبدونالأصليالمفعولاسمفيما
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http://kotob.has.it



القمس!إلثاك
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الأولالمبعث

بالمحمولاقالقعديف

أحيأنْاعليهأطلىَوورالالَديم،العهدأسفارمنالالثالعَسمهوهذا

ع!ىلالهَلكامهوثءحصعدالصممى!اانمَخثموظَ)،اْسفاهـالحكمهَ"

علىلك!هَمتأخرةزمنلِةمرحلهَفىخصصثم،كافةالقدلِمالعهدأسفار

القدلِم.العهدأقساممنالثالثالالَسم

الحالدة:الأسفارالمَسمهذأولِضم

المزامير.سفر؟؟؟،!

سلدمان.أمثأل+!لأول!م!؟،

.ألِوبأ!لى؟،

الأناشلِد.نشلِد!؟،،+نن6،ني

أرمدا.مراثي؟،ير+

الجامعة.أ؟؟+7ا

استلِر.!لإ؟؟6

دانياط.!!؟دلإالا

ا.ءزوث!6لبماإ

نحميا!؟؟،+

والؤأن!،!اولأا2!+أماخبما!،!؟،!م؟7؟،

ألملأولىأ!الا!فىمناسئصدتألاْلدمندوهذ،مسمالاتأنبالذكرالجددِرومن

السفر،مضم!نعلىتئلنفسهالوق!فيونراهااحيانا،السفربهأيبداالدي
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فيالمضمونعلىاعلَمدتأسفارولدلِنأالأناشيد،ونشيد،الأمثالملو:

جاع!الأسفارهذهمنالثالثوالنوع.الأيأموأخبارالمزامير،مل!:مسميالَها

مضمونه،علىنفسهالوقتفىتدلوالديللسفر،الرلْسِميالبطلمنلَسميته

ونحميا.ودانياد،،أيوب:ص!

فىكما،الشعريالطابععلدهافيغلبالأسفارهذهموضوعاتأما

كمأ،الحكمةطابععللِهالِغلتالأسفارهذهوبعضالأناشلِد.ونشيثالمزاملِر،

بينفريدأدبينموذجفهودانلِالسفرأما.ألِوبوسفر،الأمثألسفرفي

الآيوكأللِبي.الأدبأوالرؤىبأدبوصفوهالالَدلِم،العهدأسفار

بابل،لمحوا!لِدعلىأولا،أورشليملَدمدرعنإرميا()مراثيسًكلمكما

الأدنىالشر!علىبغريبلسِ!أدبينمطوهو،الرومانيةالالَوا!لِدعلىثم

السفر:هذامنفقراتوهذه.القديم

صارتكيف؟السكانكثيرةكانتالتيالمدينةوحدهاتجلسكنِفأ-

..الأممبينعظيمةكانتالتيتلككارملة؟

خديها.بينودموعهابكاء،الليلفيئبكى2-

محبيها،جميعبينيعزلِهامنلهاليس

اعداء.لهاصاروابها،غدرواأحمحابهاكل

العبودية.وكثرةالمنلةبسببلِهودانفب3َ-

راحة.تجثلا،الأممبينشمكنهي

الطريق.مضايقفيادركوهامطارديهأكل

العيد.إلىأحديأ!لملآنهنأئحة؟صهيونطريى4َ-

.يئنونوكهنتها،خربةأبرابهاكل

ص-ارة.فيهي،،حزيناتعداراها

هأ؟أعداؤوسعد،الرأسخصومهاصار5-.

ذنوبها.لكثرةاحزنهاالربلأن
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كلبصلانعنتدحدثالدي))الجامعهَ"بقصددهَالحكمةأدبويئ!ء

فلِهيطهرمحأخر،السفروهذانهالِة.بلالَدوراللَىالدنلِأعبثوعنشيء،

إلىمنهاللِونانيالتفكدرطر!إلىالمحربلِبدو.قدإنهبلاللِم-ناني،اللأثير

اب،الغأفىالطابعشعرلِةالم!توباتهذهأنشكولاالعبر!ط.التف!يرطر!

بلِناللَوازىعلىلِالَومالذىالمألوفالشركَيالقالبهوالشعريوكَألبها

المتتابعهَ.الأجزاء

،كل!!
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لكاىلمبعاا

االمفاوالمحيوباقببضموعزبياق

المزام!سفر-ا

اللَسابيح.سفرأى:)؟؟؟"!(بأسمالعبريةفىالمزاملِرهذهتسمى

وسبعونثلاثةحقلِقةداودإلىنسبمالأنمجازا؟داودالىوتنسب

فجاءت،أخرينمؤلفينإدىنسبتوالبدَيةنسبها،جهلوخمسونمزمورا،

مزمورا.وخمسينمائهَالمزاميرسفرعدة

وغرضهاالملحنهَ،الدشِيهَالأشعارمنمجموعهَالمزاميرهذهو!ثل

الآلا!منوغيرهالمزمارصوتعلىلَرنمكانت،وشكرهالنَهتمجيد

المسيح:سماهأكما(،»الحمد>أكلَابتسمىالعبرانلِةوفيالموسيقيهَ.

1(.المزامير،)كتأب

بمَرون،المنميحقبلعبراندونكتبهاالتيالمزامرِهذهأنالعجيبومن

الطواثفجميعتنأسبوصرتةالمسيحيةالكنيسة6عبادفيمأليوت!طتع!ل

كانتوأنهاالث!،عندمنوحىانيايزعمونونراهح!سواء،حدعلىالمنميحية

قدلِفا.وأسافوداودموهحماأحأسبسفىالتأطرفئسببا

:أقسامثمانيةإلىمتضمنأتهأحسبالمزاميروتقسم

،501!،4،2،32،34،366:أ89،والئسابيح:الحمدمزاملِرأ-

.1،461،051أ!،301،701

922،بذاتهملأشخاصبالنسبة:ابحرأحملأجلالشهـرامرمز2- 1،،A

ء48.601/9،ث،غص-الًدللشعبوبالنسبةن03

.8510،013431!،5،32"،6،:التوبةمزامير3-
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-أ03المحصاعدلَرنيماتوهيالعنادة،لتقدلِموالارئح!السفرمزامدر-ث

rf.(

78،شعبهمعوالرحيمهَالمسدصِمةالنَهمعاملةلَذكرلَاريخدهَمزامير5-

5010561.

،26،1،2304،ويتبع!"داود،(اللهوعدعلىمؤسسةنبويهَمزاميا-6-

:7901،111A،،لأ91c'682،؟5

،1،01،71،420،2591ث،"911-1،50،7:لَعلحميةمزامير7-

91 0 1 ، AY ، i . ، 94 ، ri 11X.

3596.!"داود"وأكثرها:الخطاهَضددعاءمزام!ر8- 95، 580 . or،

901،371.

منالعودهَإلىموسىأياممنسنهَ،ألفمدةالمزامدرتألِفاسممروقد

فيكدباكثرهـاأنغ!رعزرا.أيأمفيبالَليلبعدهأحتىأو،البابليالسبي

داود"،"مزاميراسممجموعهاعلىأطلق!كثيرالذلك؟وسليمأنداودألِأم

"خمفربأسمالسفرهذاتسمإ،علئحرصتالمَدلِمالعهدلْرجمالَاكانتوإن

الئحملِم.علىo،المزامرِ

والمعزوفة،،النشودهَ:طي،ثلاثهَثعأنلهااشعبرلِة)،مزمور"وكلمهَ

هذاالكرلِمالفرآنكَابلوثَث."المقحلوعة،أ!أ،المنظومألعغطعوالحَلام

يوَآليْنَادَأوُودَتعألى:كَولهقصدهماوثو"الزبور،إةبكلمةالثالثالمعنى

.!زَبُوزا

أهوء*-!ر(لحَلمةوألل!انيإلمد"؟لوالصعن!،(رإتبو)اكلد،بين6كةيهاولا

--ذ*أز!ر!فظى!األمزأنثدر-هتهإننادْمحبرانيهيقواطك!كنقوأنإلاتعبرية،

ةوغلِرهاوأإولحنوها.اْنشدوهامنصنعمن
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منخوذهَماًهي)مزمور(فكلمة؟الكريمالقرآنفىجاءماوالأصل

العربيةالبأءأبدلواكعادتهموالعبرلِونر(،ب)زالعربيالثلاثيالجذر

وسلم-علدهالنَهصلىمحمذا-أنمنالمستشرلمحونادعاهماولسِ!مدمأ،

فق!،)الزبر"منظنهاالبأء،إلىعندهفدحورالعننيهَ،مزمورسثع

العربيهَ؟فىالمأدلَينكلتالوجودبه؟لِعتدلاتأفهكحلامفهذاالزبور"،

بألميم)1(.وحدهالزمر"إلافد!السِ!الديللعبريةخالكاالزبر"،الزمر"،

العلممنوللِس!أعجميهْ،شبههَفد!السِى،الأصلعربخِة)الزبوكأ(كلمهَ

السابقةالاَيةفىالقرآنفيجأع!وقد.للعربالعَرآنلِفسرهالذىالأعجمى

عنعبارةوهي،السلامعلدهداودنبلِهعلىلَعألىاللهلوحىوصفاالذكر

اللهق!،السلامعلبهماًنبدائهدونمنداودثبلِهبهاالدخصولهاللللَسابيح

زبورا!داودوأتينأبعضعلىالنبيينبعضفضلناهـولمَد:وجلعز

155.الأسراء/1

2.الم57القرأنإعثرمن)1(

88عه
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الأمفالممنر-2

لَجاوزا،سليمأنلىاٍشَسبإصحاحأ،وثلاثينواحدمنالسفرهذايتكون

.الأولالإصحاجثنالأولىالجملةفيسليمانكلمةورودإلىذلكولِعود

ا!فيجزءينأكبرأن-النَهرحمه-ظاظاحسنالدكدوررأىولمَد

الأخرىالأجزاءتبقىحينعلىسلدمان،إلىفعلاشِسبان6()2،السفر

المصادر)1(.متعددة

سفرانالمدَدسالكتأبنقادمنالمحدثينالعلماءبعحقراًىوقد

السفرلهذالِكوناًنيمكنولاالسبىتثدمألمرحلةتسجلِلهيعودالأمثال

الواحدهَالرابطهَتنعدمكماالموجودهَ،الأمللهَبينتكرارلوجودوأحد؟سؤلف

فيجاءمأمعفيهالموجودةالحكموتشابهالسفر،هذافيالموضوعية

والآشورلِة)2(.المصرلِةالمصادر

منكثيرذلكفيولَأبعهمالغزبيين-الباحثينمنكثيراعتقدولمحد

منالَولالسلامعلده،!)،سلحمانالمنسوبالأمثالسفرأن-المسلمينالبحثدت

"أمنموبي""الحكمةمنفصلا)ثلاثونكتابمنبسدطةلَ!-يفاتمع

أمنموبيكلَبهمماكثلِرا!قلالعبرفيط!الأ4سفركتمال!أنورأواالدصري(،

بعضللسفرالكأبَنثركعأ،المعنىبالَاءمعالأفاظ،فيطفيفلَغييربعد

ية.المصابلِتالدوعلىائمكدوبةالحكم

كتاببينمدَإرنه1َ()039جرسمانموجوالعلامةعالَدوقد

أفكاربأنالفولإلىواندكىلسللِمان،المنشوبالأمثالوكتأبأمن!موبي

53.صالدننيالخز1()

.؟هصنىالجزرجغرافيةإسراثيل:بنهِ)2(
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سفرفيالحاجةلَقلَضدهحسبمابفينَوبفىوضهرتَسرصت!دأمتموبء

1(.)الأمثال

هذهلكلوليست،حولهمالأخرىبالأمملَأثرواإسرائحلبنىإن:أقول

الأمثالبعضلَشابههووإنمأ،المصريدنمنكلهامأخوذدأومكاوبهَالأمثال

الملَابلِنة.الئقافالَامرالرغمعلئالأمملدق

اللهنبيصلْعمنهىالحكمأوالأمثالهدْهبعضأنشكلاونحن

)وَكُلًا:تعالىفقال،بالحكمةالكرلِمالقرآنلهشهدفثَد؟السلامعلدهسلدمان

واحدهكلادع!الللَينالمرأسِنوقصهَ.وسلدعانداود:أيوَعِلما!!حُنَهًماآليْنَا

الولدنشطر>>:سلدمانفقالمنهمأ،لأىبينةهناكلَكنولمالغلاممنهما

،الأخرىووافقتلها"،وأعطوهذكلَفعل"لاالحتيقةالأمفقالتبلِنكصا"،

بذلكأقرتثمالمدعلِة؟هيومن؟الأملَكونمن)الحكيم(سلدمأنفعلم

فىرألِهوحصافةسليمانحكمةمنجانباالكرلِمالقرآنقصككاإلمدعلِة:

النمل.سورةفىسبأ،ملكةبلدَيسمعقصته

محد*!8

بثهـ.وصاث5؟صالخيمالع!دفيوالأنبياءاننْه9()

-!9
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لمامعةاسفر-2

الجامعهَ،(،ةصفرباسموعرف،القدلِمالعهدمنوالعشرونالحادكطالسفر

معناها:التيأ؟؟+()+االعبريةالكلمهَلَرجمهَوهيالسبعلِندة،اللَرجمةفى

رأه)الجأمعة(والاسمكنيسهَ".أومجدمعفييحكلمأو،محفلفيلِتلس"من

فىغحرهفاقوكَداًورشليم،فيالملكداودبنسلدمانعنلِعبرأنهالعلماء

والغنى:الحكمة

عظلِفادرسالِلالَيوفيهشلِخوخلَه،فيالسفرهذاكبَسللِمانإتووَيل

ويشمرملك،وهواختبرهاالرَحطالحياةلىنظراد4َ-اٍعنفلِهيعبرخِاتة،من

نجاطل.لفكأءكلأنإلىخرتهواقع،كأ

عنيمَولولاملكا،ماتسيمانأنفالمعروفلدينا؟صحدحغدروهذا

أورشللِم".عل!ث!لحاكفَالجامعهَأنا>>نفسه

فهوالحكمهَ(،؟))شعرنسمدهماوموضوعةبشكلهالسفرهذاويمل!

أدبيبأسلوبيدملِزوهوالسلار،عليه"سليمان"!ينسبالذيالثانيالسفر

ومعرفدكا،فهمهالِصعبوأقوالوعاداتحوادثإلىيشلِر،لكنهقوي،

لاالعَار!يجعلماالمتنافضاتمم!وفيه،لغحوضمنشيءفلِ!ردائهة4و

.ْالسفركأتبهويةضلىيدَف

سلب!اموقفالَعثسإصحاحا،عشراظىمنالسنرهذاويتركب

"باطله!!أ:يالتدئفال!مفروبخثباطلةفألتياةالانسأنية؟الحباةهك

د!لَعب4اد!ىتعب4كل،منلاإنسانالفاثدهَ!،بأطلائكلىأبأطيكها

-3(.باص/الزممس؟.000"

!!اوفى،انجنلغهل-فيهايهَ،مالتأملاتماتمجموعةالسفرهذايضغ

الظصأث!رانالنقوعلىاطعرفاإماكيه7َبعترايهفيهاويعلق"خثكك،بثور
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يقل!لاحائرا،قلقانراهالقهلهثا.عملهمنالإنساناندفاعوبعدمانطبيعلِهَ،

ويواريهيموتكلاهما؟والشريرللبارواحدةالنهايهَيرئولحَنه،الظلم

ترانجا.هوويصبح،اللَراب

ومنالجأمعة،سفرفلدمَرأالشدوعيةالبلادفلسفةيعرفأنأرادفمن

ابخاسمعطمجعلوأوالذلِن،العالملِحكمونالذينالهودفلسفهَلِعرفأن%راد

سفرفليمَرأوضلكد!مالتفكلِرفي،منهجهمعلئسِدرونالشر!،أخربافي

وسارتر،كاميفكر...الحديثالفكرمصالرلِعرفأنأرادمن؟الربامعة،

أيللِافلِهمبماهؤلاءنلكلإلهاممصدرفإنه؟الجامعةسفرفبالَرأوهمنجو!في

لَدَلدهم)1(.حينالكازنيمحاثلاتوبعض،مأضياًبو

8 0A

ث1اّصاصقلدم!ع!فيرالأتياءاث)1(
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ا"لثطدلثمديدسنر-،

السلا-عليه!"سليمان"المنسوبالالَدلِمالعهدأسفأرمنالثالثالسفر

فراليهودبهالِدكنىغزلقصائدعنعبارةإصحاحا!،ثمانيةمنيتكون

وبحعهم.وكنائسهمأعلِادهم

ثبوسميفده،اسمهدiورلكثرة!)،سليصن"السفرهذاوشِسب

السفر.بهابدأكلمهَأوللأنهأ،؟،5+نن66نيالأناثلجد

فقدث،السلامعليه!،)سليمان"صلةلِمتلاالسفرهذاأنوالحىَ

الثالثالهَرناإلىالسفرهذاجمعريرجعبعثِ،بزمنعصرهبعدكف4أأ

المرأذمنغزلهوأخرهإلىأو)4منالسفرأنهذالىأضفالميافس،قبل

بفتائة.الرجلمنخشنوغزلبحبدبها،

أحبكأاصتقدكمارمزياوليسغراملِا،موضوعالِتتاولالسفرثذاإن

فالسفر؟إسرائيلوبنىيهوهبمنروحأنىضزلبأنهوصفوه"ذينأنِفودأ

عرلِدلمأفيهوليستالنَه،اسمفيهيردلمبل،دينيةحقائقبهللِست

نأهذابعدلِستحقفهلوالاجتماعدة،الأخالفيةالاهتمامأتوظقصه،العبادة

لديه!؟المقدسالكتابأسفارضمنيصنف

8!!ة
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للىلفالمبعاا

ثليممربيلرافىايوبسنر

،،ايوبأد*داالممثفسر-ا

؟"أفىكلمةاشتقاقحولمذاههمواخدلفتالعلمأءأراءلَعددت

الى"راء.لهذهموجزبدانوهذا"ألِوب"

جزينيوس-لِقولاللَحالَيق،وجهعلىمعناهلِعرفلا،عبرياسم.ألِوبأ-

بمعنى*؟فىالفعلمنمفعولاسمي!ونولمحد،معروفغيرمعناهإن

المعادقط..أيعادق

وهوالشدطأن-أنراواولمحدالمضطهد،المضهودتعنيالعبرلِهَ؟؟أفى-ب

سنأى.عدوه(،)منالمضطهدفهو؟عذاباتهبألِوبأنزلقدالعدو-

.الشيطان

الويبشددأيويب،الذىالمضرورالضريرمعتاهاالعبرلِة*؟أفىج-

،)كراهيهَ،؟"3+واهبغضر(،(،"كرفى،اء!*؟فى؟فعله..عليه

عداء(،.بفض،

الأوبمنمشتىَ،عربيرجك"أيوب"أقإلىالمفسرلِنبعضذهبد-

الآيةفيايوباسمفسرو!د،الهبلغهعلىالآيب،الداثبفهووالتوب،

(.أوابإنهالعبد)نعم.الهـسيمة

كثيزااًننل!!فىالشبانبخأيبدو؟،الصرفحنمنعهمسلةبقلِت

مصلخدمةالكل!ؤهذهوجاءلَناالإسلار،فبلمفاضاعتقدالعربيةكلكا!من

هنومنعتمعأملتهم،فعوملتالآخرينالأنبعاءأممماءمعالعبريةاللغةفي

ال!هـف.
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لأما

أ-

دلتصرف،عربدةكلمة،("ألِوثأنوهوالأخير،الرأكيلدلِناولِدرجح

العربدةهىهنانعندثاالتيوالعربه.السلامعليهمالنَهاًنبيأءمننبي

ذلك:لَؤكدالتئالأدلةبعضوثذد،القديمالعهدأسفارمنألمحدمهيالدي

أوبا.يؤوبأب"أيوب"لكلمةالعربلِةاللغةفيالاشتقالمحيالأصلوجود

لىأٍرجاع.أوابأواهن6وفا.وتأبذنبهعنرجع.اللهإلىءوب.رجيم

بمقلوبهغهواستعاضتالجذر،هذاأماتتالعبريهَأنحينفيب!.النَو

أصلهوإنماعبرانيا،""ألِوبفليس!اوعلىيبو""،"باء-العربى

كَديم.عربى

)عوص(منأنهعلىوألاقلَصار"ألِوب"،سفرَفيلنسبتهالتعرضعدم

الجزلِرهَشمالفييمَععربيبلدأسموهذأالعأربة،العربمنهمالذلِن

العربية.

فيأكلهامحرموهى،الجمالفىيلَملوأيوبثروةمنالكبيرالجزء

الأندلسفيإلاللسفركوسيلةالجمل)املِهود!ألِعرفولماليهوديةالدلِأنهَ

العربي.بالمسلماحتكاكهبعد

أللِفازوهم،عربدةاسماؤهمتبدونجينهمعاشالذيخنإلِوبأصحاب

النعماني.وصوفر،الشوحىوبلد-أليمنهيدعئنيةولَيمانلتيصانى-

والشهأمهَةوالمروءة،الكرمومنا،ايوبعللِهاكأناللَيالاجتماعدةلقلِم

خأئصة.عربيةقيموهي

بهالْملِزتالديا!عوب!ةسماتمز(وتلك،مترادفةكلماتالسفرفىشاع

.اللغاتسائرعلى

محريةكلصالطفي1(،!ادربيةالسالمالمذكرجمععلامهَوجود

هيالتىالقديص!العربيهْمنبقيالذكطالركاحىمنوهذاالنمفر،!ذ)في

بعبرية.أص!!
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A-سفرفيالعربىالأثرلدلِنالؤكدالتيالمستشركَدنبعضشهادهَلدشِا

لمحدراقاكأن"لوحظ.طولالذكط(أندرسن)فرانسسِ!هؤلاءمنالِوب،

الدَدلِم،العالبمفيالأخرىوالكلَانجأتألِوبسفربلِنالتشابهمنكبيرا

ومصر)1(.النهرينبدنمابلسفىالحكمةأئبفىوبخأص4

هيالعربيةاللغهَأن>>كتابهفي)جلرم(أكدشِةالحثألعصوروفي

أصللهاالتيوالعربيهَالعبريهَالكلماتبكثرةذلكعلىودلالسفر"،أساس

واحد)3(.

خلافعلىالكريمالقرآنبنصرنبىالسلام4علبألِوببأننؤمنونحن

إِنجرَاهِيمَإِلَىوَأَوْحَننَا..).نبياءا!ةمنلفلِففياسص4وردفدَد4،فدِالدكودقول

!...وَسُلَي!مانَوَهَارُونَوُبونُسَوَاكللوبَوَعِيسَىوَالأَيبَاطِوًيعْقُوبَهـأسْحَقَوَإِشَماعِيلَ

.!3/61:النساتا

تعالى:ألثهبالَول،أيوبومنهمالأنبياء،حديثختمالأنعأمسورةوفي

98(.:)الأنعاممم!...وَالنبوًةَوَالحكمَانكِنَابَأتينَاهُمُائَذِيق)أُؤلَنِكَ

!يةكاي

21.صالِوبالقثيبم.للعهد،الحديث!فنمير)1(

95.صنفسهالسابق)2(
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الممفر!وق-2

جانب،كلم!لمتأعبفرلِسهَلِالَعصألحرجلقصهَأيوبسفرشِناول

لماذالِعلملاوهوصحلَه.عنهلَخلصَوأخيراعائلئه،يفقدثمثرولَه،منيجرد

ذلك؟حعهالنَهفعل

الربومرطولهَو"أيوب"الشِضانبخِنالقأئمألصراععنالسفرولِح!حط

اللَعزيةمهملَهملأيوبأصدلمحاءووجودب،أفيِابمانقوهَللثلطانيثبَأن

51.بلوصَلىلأنِوب

ثرولَهلهولِرد،مستقيمرجل)،أيوب"أنالنَهيعلنالنهايهَوفى

لَه.وسعاد

الشروجودأسبابعنيدحدثكأن؟الفلسفيةبلقضايأملئالسفروهذا

عنالسفرتحدثحَما،الإنسانشالَا-فيالشبطانودورالإنسانمة،إلحيأفىفي،

قوية.لاهولْيةمعالجةوعالجياوالنَه،البشرنجيتىالع!-طة

فيجاءكمأإسراثلِلبخيعفبخبيليس"أيوب"انالمعلوم!من

الشر،عنويحيد،اللهيتقيخأنعوض،ارضفيءاشفميههـرجلالسنر،

منألافسبعهَعنعبارهَوئرولَه،بناتو!ثبنمنسبعةلادالأومنوئه

كثبروخدم،أتانوخمن!بطَ-،فدانوخمسماثة:جملألافوثلاذ4،الغنم

.المشرقبنيأعظموهوجدا،

جاضثماسرءنولكن)الم/أ-3(..بدايتهفىالسفرعليهركزمادذا

إلىيردونهواصحابكأفرأنهعلىايولتفصورواوغلظتهمأليهودأهافبِ

مصممرونالسفزدذاصئالواأأسذبنلأحبارف،هيهاتولكنابمانه،وإلىثبأئه

ايوبيقولقبلمنالأنبباءصورةلوثواكما،أيوبصورةنلويثعئي

يطولالليل6أكَوممنئ:أقولضطجعتوإذاأصبر؟متى"حئىلصطحبه:
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وسِمتمر...."الدرابمدرمعالدودلحميلسِ!،الصبححدىقلقاوأشبع

"أين:ألِوبلسانعلىوسَحدث،وجحوده.وكفرههرانهفيالسفرهذاكابَ

معيالَفلمأذأألأْخدار؟ولِمنعالأشرأريعطيلماذا؟الربألِن؟لال!ث

ذهب!أينوالفقير؟المسكلِنلِدَتلأنللقاتلوسِممحالنور،علىالملَمردلِن

غيزهوهذاواليتحِ..."الفقيرماللِأخذكاللصالمجرملِكونعندماعينه

.والحسابوالجزاءوالنشوربالبعثالإلِمانلعدمومنطمَحهَحتمدهَنلجهَ

الربورفع،رشدهإلىعاداًيوبأنالنمفركابَلِدعىكلههذاوبعد

الربوباركوصحت!،وعائلتهمالمنفقدهماإلدهاللهورد،أيوبوجه

ورأىسنهَ،وأربعينمائهَ!انجعدأيوبوعاشأولاها،منأكثرألِوبأخرهَ

ألِأما.ويثبعانشيخاأيوبما!ثم.ا!أجداأربعهإلىبنلِهوبنيبنيه

تعالى:قال،السلامعللِهماإبزاهيمذرلِةمنانثه،نبى"أيوب"أنوالحىَ

دَاوُودَذُزئتِهِوَمنقَبْلُمِنهَدَننَاوَنُوحَاهـرَيْنَاكلأَوًيعْقُوبَإِسْحَقَصلهم!وَوَهَنا

4.18:الأنعام1وَهَارُونَ!وَمُوسَىوُبوسُفَ:اكللوبَوَسُلَيُمانَ

بل.بعضهموقال،إبراهيمإلىيعود)فريده(فيالضميرالعلماء.كَال

مذكور.أقربلأنهنوح،إخا

شأنشأنهإسرالْيل،بنيمنالسلامعليهايولبانلِرجحالآيةوسلِا!

الآلِة.سلِاقفييعالَوبوأبناء،الأسباطمنجاءومنوسللِماندإود

**!
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اثمعاثبينالحماولصامددلثاجايول!المفر-2

وأ!ول،الحصرفالمح!وتكاملهالسفروحددحوأطكَكَالديالآرأءثد

الاَراء.هذهمنإليهاالتوصلتمالتئالنلَافجمجملأكَددأدتهنا

!دحرجلعنقديمة)شعبلِهَ(فلكلورلِةقصةعنعباردَالسفرأصلأ-

ولِفرضون.اللهوكافأهبايمانهاحتفحظولكه،الحظءسو،صافهألحجربهَ

والخاتمهَفالمقدمهَفيجوداموكأنانذتيالشعبيالأصلىاحواراأق

وقالوا.الحالىالسفرلِشكلالذيالشعرمنالأكبربالجزءعتهأستعدض

قيلوجودهفكرةلأنأساسئا؟ثانويأدورْاور3الشلِطاندورإن:ألِضت

فحطموجودايكنلمإنهحتر!الإسرائدلي،الفكرف!ءمؤخراأدخل!نهأاٍ

القحمة.!صل

لِمثلالثلاثةوأصحابهألِوببينكلهالحوارأندْكرواالنقادمنكشِرب-

)3-13(،منالإصحاحأتمتنفيموجودهَبذالَها،لمحائمةمتكأملةرحدة

منالسفرفيالمتحَاملألعملاًنفاعتقدالإحصمحاحا!منزادوبعضهم

)ا-31(.

وجودوافدر!!4(31-.)شالْتهىالأصلىالحوارأنيرىئالثرأقج-

الإيحاء،لِستبعدحتىنفسهيهوذأحأدثِإليغأضيفللسفرأخرىنسخة

كطلَ!،وه!،يهوهاُحاديثوجاءتكله.ألسفرفيصام!اللهبأن

الحدثِبدِنالواضعالقشابهلنأويظهو.للموضوعالنهائيالتقرلِر

فىوالشليطأنالنَهبالنا!زدوجةاالمقابلةوبلِنوألِولبالنَدبدنالمزدوج

إئتالأدبع!لىوفضهاولذاال!!طه+!ر؟اعم!دخدلةأنهالدلنالِدعم،ذلكالبدأيهَ.

والتكوفي.بالأسلوبتتعلقلِةولغولاهوتيةلاْسباب

الأدبالةالفا*بسهَمنألسفر5محةصوأ!العلما"بينكبيرخلافظ!رد-
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-rv)أيوبشعرأنرأىفبعضه!والأسلوبدة: 1r)مندرجهَأدنىهو

شكوىمصدر22()32/7-فيالأولالحدلِثوإسهابالسفر،بالمحى

المطولالفضفاضالنصفيوجدواأخرينآنحدنفيمث!تركة،

الأسلوبأنورأوا،الكتابةفىأجاثالذيالكابَلهثاالنفساننشخلِص

للسفر.اخركالْبوجودعلىدليا*لَعدلاالهودلأحادثِالمخث!ط

دخيلةأنهائؤكداليهولأحاديثاللغويةالملامحأنالدارسلِننجعضكولِعتقدو-

آخر،جزءأىمنأكثرالآراملِةا!المفرامنكشِرففيهاالسفر،على

كثرهَمنالثارسلِنبعضواندهش،لكتابتهملَأخربمأرلِخلِوحيمذا،

السفرفىالسابقهَالإصحاحأتمنالمأخوذهَالجزءهفافىالاقتباساررَ

فىذلكنجدولا،الآخرونقالهماإلىبالإشارهَإللِهاوالعوده3َ()3-ا

فيوردماعلىاليهوأحاديثاعتمادإنالعلماء:قالولذاألسفر؟بألمحى

السفر،باكَىدونلاحىَزمنفيكدبتأنهألدينهالِؤكدالآخرالحوأر

السفر.هذافىألأولىالاصحاحا!لصاضيفعلردوجاع!

عرضهمماوهذأباليد،بنسخالسنمنمنمئاتلمدةالِوبسفرلخلو-

بعضفيالنقأدبعضشكو.لمحد،ابدهـالنساخعلىتغيدراتلحدوث

بعضحأولتوكْدالأحمملي،موضعهافيلدستانهاورأوا،بالفالَرا

لِرىالمثالسبيلفعلى6الآصليةموحنمعهاإلىردهاالحديثةالترجمات

مماألِوبلحدثِنهالِةأفضلهو)31/35/37(فيجاءماأنهؤلاء

/04(.)31/38فيجاء

منلأىالإشأرةمنتمامأمتجردأالسفرنجدأنناالمستغربمنز-

ممأوهذاوالأنبياء،وائهيك!كالملكسرائدلاٍفيالمعروفةالمؤنسسا!

إسرائلِليين،لبسواأصصبهأيوبإنلِالَولوأ:أنإلىالنقأدببعضحدا

السفاِلدحطيإخفاءهااللَأاتبتعمد4القوميةالخلفيةهذهنكلولذأ

أسي.ىلمفيعألمبابلمحايدا،أنطبأغاالدكتوب
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ايولاسنرلنة-4

ألِوب،سفربهأدونالدياللغةتفسررئسِملِةجها!أربعةهناك

عللِها.لَعلدىَلناثمايجازفيلهاونعرض

لِحددونلاولكنهمالأصللِهَ.العبريهَباللغةكتب"أيوب"سفرأولا:

كلمهَمالْهَحوألييحوىالسفروأنخاصهَالأصليةالعبرلِهَاللغهَهذهإظار

ألِوبسفرأنإلىبالإضأفةالمَديم،العهدفيآخرمكانبأىة1!وجوضير

العادلِهَ،الكلما!ناحدةمنالرسميةالعبريةمفرداتعنلغتهفيمختلف

الكلمأت.شكلفبىِاللغهَقواعدفىمختلفوأيضا

العهدفيالموجودالآدبأنواعلمحلمنعجيبخلبطأيوبسفرثلأدئِا:

سردفيالمسدخدمةواللغهَ"ايوب"سفرلغةبلِنتشابههناكوقااوا.القدلِم،

الألملوبتقلرِ!لَعمدالسفركأتبانويبدو.الالَديمهَالإسرائيللِهَالقصدصا!

فيالمستخدمالنوعنفسمنالسقهـلي!مرهذافيالشعرىفالأسلوبالعَدلِر،

التيوالأشيأءالكن!اني،اللَقليدمنالشعريالآسلوبويقتربالمزامير،سفز

يؤكدهماالمَديمة،الأساليببدَايامنهيأيوبسفرفيكنعانياصرلها

السؤ.!ثمصحة

فييردالرالقديمأنساميالمشق-كقبيلمنهيايوبسفرنغةثالثا:

الياءبدلا.منوالنونبالياءالعمنكزجمعنلكومن.الساميةاللغا!أكثر

ال!عأنية(المفرداتمنالأسدنصيدبللسفر)انلمحيل:وكما.العبريةوالميم

الكنعانيالأدثبينو.قعالذخطللتزاوجماحدعلىصحيحةمقواطَوهؤ

متأخر،وقتفىالفينيقيأكأثيروكلكمبكروقتمنذالإسرائيليوالأدب

)!وص(أرضوهو،أيوبمكانأنكما،الواضحةالآرامبهَوالمفردات

.بشدةقأئمامرهعربيالدأثيرإمكانيةجعل
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ةثمنخللِطنفسهاالعبرلِهَاللغهَإنفالَالوا:العلماءبعض!وأضاف

دضدةنصعدأنالصعوبةومن،ساخنحوارمحلائموضوعهذأو.لغات

اكبر.المشكلةهذهإلىوننسبهأألِوبسفرلغة

تكونلمحد،أخرىإلىلغهَمن!املةغيرلَرجمة"أيوب"سفررابعا:

الآراملِهَ.أوالعرببة

ابنقفلِماعنهاعبر!بالعربدهَ،،أوكتبلمحدألِوبسفرأنوفهـرة

نألِستطعلملأنهمتملِزاالأخدروكأنذلك،بعدر،شوجاك.حمانثحصضزرا

الزوعهَ.هذهبمئلشيءآىإنتاجعلىقادهـوناليهودبأنلِصد!

هىالعربيهَاللغهَأنفيهأكد3!الذ)جلوم(كلَاب؟ظاكلِنَةالحثأئعصوروفى

نفسلهاعرب!ة5عبريهَكلما!وجودكثرةذلككدلوًومما،السفرأسا!أ

9(.)الأصل

وادلِقالسفر،هذافيالواردةالعربية19سماءمنكثدرانظهرأنوسِكن

للعبرلِة،هنامدرجمةفثَرا!فيومعناهابلفظهاورد!عررلِةكلما!ائ!ف

من،الفهممستعصيهَمشكلةتمئلأيخوبسفرفيالنصو!تمنلأدفياأنكما

العمدف!الاسثخدامالنادرهَالكلماتومعأ!أحيأذا،الفلمأتهجاءنْحللِلفئك

%لىلَحرَ-اجابخحويةيب2لثراوبعحش،إلس!فْيةبكثرمتوفرةهبم،"هَدرِو

العربيهَ.فئإلانجدهلافصثهأ،لَأملوكفهَ

التىاللغويةابحوثامنعددإلىنِحتاجالسفرفهذاحالآلِةوعلى

الأسرأربعضولَفنم!رالسفر،هذافىَالواخدحإمربي1الأ!بلِانفىشمىكرا

منشيئألِخترعوالمالإسرالْيئيدنإنلِمَولممنولسذا.والنصبأللغهَالمتعاتة

منالهجائيهَالحروفاسثعارواكمات!إما،شيءكلاستعارواولكنهمأئفسيهم،

فى!9!"يوه.المالَدسنلحَتادبالحددِثإندئسيز1ِ()
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ككدابالزاولِهَهذهمنإللِهينظرأيوبفإنولذا،جدرانهممنأكثرأوجار

منللكتبمحبإسرائلِليجمعهاالحكمهَابمنمئتاثرةمجدوعةأوعالمى

الأخركأ)1(.الشعوبمك!بات

منمدىأىإلىلناتبينسوفلغويهَدراسةألِوبسفردراسةإن

بعدلديناالمدونا!نَدادهكانوإ!إلشِا،لِصللمالذيالقديمالعربيالتراث

الأصالة.هذهيؤكدالأسلاممجيء

"!في

22.سرالمقدسللكتابالحديثالتفسير؟()
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الرابعالمبعث

الإصعاحمقا!اوىلضساللفقراقلقليليلأدداسة4اولا

ايزسفرلهالأول

4لأودالفقرأا

إ؟إ+نلاولأ؟،أفىلاأ!م-ث!ث!؟م!أ؟إ+نلا؟6

!بم؟لا.إ؟6ث!؟؟،!61؟*إنيهأ!إ!!؟+أ*؟!،نلا

الترعمة،

كاما!الرجلهذاوكان،أيوباسمهعوصأرضفىرجلكان

الشر.عنولِحالِدالثه،يقمَيومستالَلِما،

التعليل4

هذهوأصل*الإنسانمنالذكورجنسعلىداطمث!كر،مفرد!،!

العوبيهَالسلِنامنحدثo)إندلى"كلمهَالعربيةفييف!لثاوال!ي*؟!الثلمهَ

للتطورونتيجةشمسني!يمزو:ف!طك!ماالعبرلِة،الشمنتالَابلهأماكثيزا

ل!اء.النونأبدل!فقداللغوي

الجمعفىالنونلَظهرذلاتاصوِل!ا،إهـىخا!أ!فميئيردالجمعأنمومعلو

فيوالواردة،أناسي:إنسانجمعالعربية!!نِقا!لة0ني"3!3المذكر

فيولَثَاالمحلها؟ني+المحؤنثوالمفردكثيراا)وأتاس؟الثرير:الدَرآن

"."أفدف:العربلِهَ

الكلمة:هذهقابلتالحيللأزاءمنخصوهذ)

.ألالَوةيفي!متنالىا،؟،فعلادةوالح!،اصديةفالياء-ا
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وهىلأ!!هيالأصللةوالمادهَللإدغام،تفادياالشحنعنمبدلهَاللاء2-

أيضا.الدَوهَمقىلَفلِد

وجمعالمذكرجمعفيتظهرالنونأنالرأىهذاويؤيد؟3!الأصل3-

نساء.ني،!3المؤنثوجمعأنسكلمةالعربدهَقيمالَابلولها،المؤنث

أبدلوالذىأصللِهَ،)إنسان(لفظفيالواردهَالنونأنعلىلِدلهذاوكل

العبريهَ.فيالياءمنهأ

عوص.أرضفي-لأأم!أ-!ثبن!ي!3

المشكلاليأءالنسبحرفسبقهاوَكَدالإضافةصورإحدىهذه

ومعنىلفظاقيبلهاالدي؟؟3كلمةفهوالمضافأماالنأقص،بالسكون

هوثمأعبرلِةصادإلىتححولالعربيةالضادنجدماوغألبأ"ارض"كلمة

هق.الح!

أأراابناسمأنهافرهاوالأصل31لأكلمهَفهوإليهلمضافأما

أقأمالتىالاْرضوسمد!.الآراملِدنقبحلةشَشبلحهوانوح.بنساءوحفدد

نأويعتعَد.والكلداندونالسبشِونعليهأغاروفيهاعوص،بأرضأيوب4طِها

أنهأيعتعَدمنوهناث.السوريةالصحراءفيوأدومدمش!بين!!عوارض

.الأرإنشرهضا

أللىنصح،يع!!:31لأوأصله3لأا!اجوفالثلاثي،الةحأط

مكانه.فيوالحكيماقاندطبائعمنونلكبماثمورة،

اسمه:!أولفي

فألا"!ملبي!ةالعمومنهم؟خواتها،وسانرالعبريخةفىثقثىجذرهاالكللمة

الميم،والسينوالأصل)اسم(كلمةومعنىلفظأويعابلهاني!الإحنمافةكَبل
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ابخطىَإلىللتوصلبهأجيء،الوصلهمزةفهي"اسم"كلمهَفىالهمزةأمأ

اللغةفيكثيرهَوإنما،اللغويةالأصواطفيقلدلةلدستالثنألًيهَوهذه،بألساكن

منلِريحناوهذاالخ،)عم"000"لِد""أم""أب"4؟طصمنهاوشقلِقاتهأالعاهـبلِة

البصريونق!كما)سمو(هوهـأ!الأصلحوك،والكوفي!نالبصريدنخلاف

الوصل،بهمزةالفاءعنتعولِضلدشِاالسِ!ن؟الكوفلِهقألككا)وسم(أم

وهوأ.المذكرللمفردالغائبضملِرإلىاًضدفني!الاسموهذاقالوا،كما

الزمنمعنىعلىتشلَمللَكنلمالساملِةاللغاتفىالاسملِةوالجملة

معينهَ،زمنحةمرحلهَفيجاء!دهناوخبرهالمبتدأًبحنراب!و-لودأنولِبدو

الزمنلدخصلِصبهويؤتى)كان(7"+المسأعدالفعلهوهناالربضوهذأ

التلي.النحوعلىنراهأالاسميةالجملةهذهوعنأصرشديدهَ،بددهْ

هوبالنكرةألابحداءلذلكالمسوغأنأ،إنكرهَكأنإت،؟"!أئمبلَدأ-

.والمجروشصالجاكأالوصف

+++.)الرابط(المساعدالنعل-

هورجللكلمهَالوصفهذاعوصا!،ارضفحط!31لأ-؟؟؟3

حينبحلِثلأيوبالمتخصيصافادوصفوثهـوبألنكرد،للابتداءال!نسوغ

.بأيهامعهـيذكرعوص،أرضلِ!كر

بينوالرابطأيوباسمهأنيول*،أفىهياسملِةجملةالخبر-

.الموصوفالمبلَدأ؟"!علىد!عودالذيالتن!ضميرالعبتدأوالخبر

اجزأءلَرلتيبتحددثابلْهَ!عدةهأكل!ستاًنهتيةالصاللغةفىاالمعدوكط!

الدأكيد،ضرورةوف!الأجزأءهذهلَزنَبِلِلَح!دماغالبارلكنإل!طهَ،

ألِوبلفمخحمدِ*أنفيلميفاشكولالَأءميدأ،الأقلالجزءيسبىَكدالمؤفالجزء

.عوصأرضفيعألطءرجلوانهصَندهم،الأهمهي
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الرجل:ذلك؟+إ*؟؟،!

الهمزهَعلىلدخولهابالالَامصالمشكلهَبالهاءمعرفهناإليهالمشار

فإنمعرفاإللِهالمشاركانإذاأنهالمعنومومنحلالَي:حرفهيالتي

هناوالهاءبالهاء،معرفاالإشارهَ)سحصبعدهتضعثمأولا،يذكرإليهالصنَمار

العاء.هوحلقيحرفعلىلدخولهابعدهامالَشدشِدكأممعبألالَحشكل!

حلِنالعبرلِهَاللغهَولكن)هو(،المنفحملالغائبضمِر!أ*وكلمهَ

حينالعربلِهَفيما!اولِشبهللبعدد،إشارةاسميصيرالحعرلِفمابهاتتسبمَه

الرجال.هوما،الرجلههِماتالَول:

مسدقيحي.لَام،6إ،نيها!يم!

!؟صىالا%6والفعل)ئام(،كلمهَومعنىلفظالَمَابل؟!الأولىالكلمة

،إعرابلغةليستالعبرلِةالغهَاونكن+!م!ثلاثياوالأصل:اكنفل3،

حرفلِن.مكمكونهَفكأتهاأ)كلمةفتبدو،الملما!أواخرتنممكينإل!و!مجأ

النالمحص:السكونوهوالأساسكبتشكدلهامشك!4للعطفا؟اله6:فالا!6

الثلا-بلإلفهماتة(مزهي/و:لِفشمز،كَالًحي،عادلمسئنب!،لَعنيف!76

المادةهذهومكمسلَقيما:اطكاش،ساهـبا!هقا،حسن،حئأب،،عمل!فيما!ا؟ىِ

،،الدينوم!،:اشعصموكنثافيلسر؟فِيَالعروفى.ثلرف،تلأسمتالَامهَ،!ط!

التشثد.كللِلسمح،سور،أت"لِدماِ

:ي!طف،(ولؤي!؟ي!،

اشس/،---حظدل!،إد!-س:لعذطءاأص!دصالمادكأ!بزبالن!!علىدخْ!للدلبأ-وا"أ

!-9أالأ!الر-!أ-لا!لى*ت،.خاتالريرحِمقوهرالعطفوازتشلَأينىوشتَ
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ااثامثَالِاء!3!صارتاللِاءسكونوثف،دماكةنِاءلخهأاخلهَاكالكل!مة

"،الدوالي)،وأوأيخانأعلهاولِصلق،القلفواوونَممكى:علنِيال!بقللكسر

الواوش!داشخثامويكثرمؤالِة،علهااكاخلهَالأفعاثأزقةتجعللأنظ

ال!لِم.العهدنحموص!وبخاصهَألصجكةألعننلِة

76*إياءلِنقهوالصسَقبلالَمَى،خاف،خشي،"؟*حَلمةاْما

إ؟*+،والمصدرخأئف،"؟*منهالماضيالفعلرةكصوالفا-!وادصحص

أستخفولَوارى:لملَره،:الَراب1151و:العربيةوفيخشاِ،:خوف،

واسَىَ-:

الشرعنويحيدلأ6!م!؟6

بألسكونفشكلتالماضيالفعلعلىاًلِضاهناودخلت،للقلبالواو

ماضفعلتعنى65وكلمةنفسها:العطفواولَشكيلهوالذىِالناقص!

لأ؟6؟6،الفعلينبينكبلِروفرقغادر،حاد،،انحرفيعنح؟جإف،

فىووزلِر.رئسِ!،تعني!6منهوالاسرملك،حكمبمعف!نج،لثانى

حدتها.وسوارها:وغيرهاالخمرسورةلة:العر

ولمنونهحذف!والذى؟أالجرحرفمنمكونة!م!لأ

بدلاوعوضالراء(لكو!هلهاالتَليالحرفبتشدلِدعنهايكوض

وكلمهَصنِرنِهإدصؤطأنحيريقمنالسابقةالحركةبإطالةذلك!ن

اضصرابالرعرعة:العربلِة:وفيضرر.سوء،شر،تعنى،لأ6

احث:إوا:الناسعنالسئلهَ:والرعاع:الأرضوجهعلى"ه!هـفياهاءا

عاعة:الر

نجاعرلمحثالىالجمفأبب"ألتوازقيا"ةفا،هات!هل!طالثانيةألتملةهذه
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عناد*خرفالجملةوترصضألمحصلِرد،ئَأتيالجصأ!أ!بمعف!الأولىالسا!يهَ

كأ:الأخربجانفلَلَواكأىالالَصلِرةالجملفهذه،الواوطريىَ

كامل.الرجلهذات؟!؟+أ*!*6!جه

مستقنم.الرجلاكت=Iإن!ا!يهفىيم!كا!،ئم!-

إدنَه.خافالرجلهذا=دلإ؟؟،!"!!؟+أ*بمْفيت"فلمأ-

النَمر.عر!ادالرجل!ذأتلأ6!يم؟6!!9!فلا6!!لإول-

-ذكرناه5-برأذالنحوعذ!المدوازلِة-إلجملم!نمبِ؟نسنئمصرباصحض

الموجزالإنجا*غالجملثتهأغراضمن5.اللَليموسريعةوهباشرهَ،مقسص2،

!نشلِناالصئِمهَاللغشَلَعرفأن!بلبقوةأموجودذلكوكانالمؤئر،اككَق

،المعقدةيلهَالطوالجمداسدخدامواكبهاالىوالمعقدةانراكَلِةةإلحضاِ

وغيرها.العربيهَفيواللَصرالانشثنأءوبوجو!
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نيلأ4لثفاالفقر!ا

+أ3؟نلاأ؟نيها!m،؟؟+ل!؟نبهاأ؟1؟7!،!

عملأ4ل!ا

.بناتوثلاثبنينشعهَد،دوول

التعببل4

هي:أجزأء4ثلاذمنمكونةأأ!أ؟6

لها:التالىالحرفتشديدمعبألباتح4المشكلالقلبواوْ-

أ؟36هووالماضي،للمجهولالمبني؟؟لأ؟وزنمنالمستقبلصيغهْ-

العربدة،فيولدلَالَابلالتئ،؟6ياءأصلهالث!ثيأنهناوألمالحظو(رر:

للمجهولالمبنيةالصيغهَإلىعودئهاالأصلهيالواوأنعلى؟دلومصا

؟ألأ؟وزنأنهيصدهَوال!.المزيدةالأ،زانإلىالفعلإممنادوعثمنأ،

(لجال!)حولامواوبىالياءفيهتتحول*؟6منالفاعلواسمكثاضيضحما

؟صلبة،واوإلىالباءننحولالأمر؟المسدمبكفي؟أ؟؟+3أفي36!؟6

الفعلمطابد4َولثبناإلخ.؟أ؟6الساللطَكألأفع!النصربفولِكون

لغهَعلى)1(الض!يروهولمثكرجمععل!ليئمأذكرحالث6والفأحمكل

هىولكنهاالعربيهَ،فيالأفدمالصورةتملروهذهالبراغلِث()أكلوني

المَديمة:!عبريةاللغةفيالئماثعةالصورة

إلىثلاثةمنالعدانالمعلوم!نبنلِن:سبعةفى!"!نيفىلأ!

كاتإذاويؤنث6ثامةالمعدوثكانإذافبذكرد:المعدفىعكسعلإ،ةعض

وهومثكرلمعدودلأنمؤممثة!سبمعةفيلإلأ+وكلمةلذكزا:إلمعلود
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وجاء،بخا!شعتأ+33لأ3ني:فنالولصخِحوالعكسأبناء:3؟6!

فيسبعهَالثدويرمز:بخاتثاصثأ+33لأ؟أزوالفقرد!دفيمغأ

نوحااللهوحذرشعهَ،عالأسبوألِامفثدوالكمألالدمامإلىالمقدسالنهاب

سبعة،الفلكدخلتالتى5َالطأهرالحبوأنا!وعد!أنِام،بسنعةالطوفانبَخل

بأليوملِخلَلفونواللِهودسبعهْ،لِوسفحلملَفسلِرفحطوالسنأبلالبالَزاتو!د

منأكثرالسبعاتذكروردوبالاختحمارالسابعةوبألسنةة،1للعبالدمابع

ئديهم.الممَدسالكدابفيمردَشمائهَ

ى*فى
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صى--ء،"الفقرأْي!أ-ْء..+5

أنجبها؟نجيها+لمحلا*أ-؟؟!6نبها؟لإ+؟؟ايلاأ!إ؟،

فكا؟أي!ثرتلإ؟ا--+!بملمحبهأ+لمجمَلا؟نلاأ؟!؟يا،لإبها!،!!

!صيه!!لإ+حه!!!إيأ!؟!!!م:أول3!أ؟!*أول

+5؟؟ا؟،ثبن-!بر!مأ؟6ثين

أ،ل!عملأ

فَوخصم!جملآلافشةوت61َ)لف!ككاتف1آ!نجةَمرإدتيشفَلتو

نجنيأعظمالرجلاثقأف!نت)،كثيروفمه،أتأنشة5بقاهـوخمسزوج

الصتزق:

هما:ءلِنجزمنمكو)،موأشلِ!ه=أ؟؟أ؟7

؟ا؟+ثيال!6والفعلالمشلَرىِ:ملكيهَ-ماشلِهَ-قطيع!م!ا؟+

وفء:خهمص،ملك3!-؟؟ابألهاءالمزفيوالفعل/اسللك،ابداع،اشترى

ولمحنوةقنلِةمالوهولالَندة،اتخذلَهاأقنيها:وقَيتهاأقنوهاالغنمقنو!ال!ربنِة:

والقنى::وأرضاهأعطاهوأكَنال!والواو،باتضمولمحنوأنواللِاء،بالحَسرولَندات

4دخالصةقنوة:غنمله:ويقأك:لبنأولوئدهأوغد؟والغنمالإبلمنأئدقشَي

علد4ِ.نَابلْة

غتمالأفآسبعهَ-!ث!ا؟ثاثب،نن"دب!لإ+

إليه.مضاف"دومث،ثت!طنلَثَونائئزأطهذ!

والتياخرهفيبأل!5مؤنثوهوكطحةالعدففبها؟لأ+:د!أؤ9،

الصثاإدىالإضاف،عندتاءإد!تحواث
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اللغا!اسنخدثشَهوفدألفمفردهوالآلاف:آلاف؟؟3"::الثانى

هذدفىدكي)ألف(كلمهَفإنالحبشيةفيإلامئا!عشرعلىللدلالهَالسأمية

إلىأضلِفتإذامجموعةتألَيأن)ألف(كلمهَفيوالمَاكأةآلافعشرهَاللغة

هقوالجمع:آلافثلاثة؟؟بر"ه+ني؟فيلى:لِمَألعشرهَثر*ثهَمنالعدد

نأغدر،المئاتمل!وآلاف:ل!إضافةالميممنهحذفتالإضافهَ،حالةفبى

فيذلثوظهرمذكر،الآلفأنحلِنفي،مؤنثالمائةأنهوبحنهماالفار!

المذكر.جهعصورهَ

العرنجلِهَ.في"ضأن"كلمةومعنىلفطأكمقابلفى*أ،كلمةأما

وقد:الضأنلحم:المولدينعندوالضأنى:الغنممنالصوفذووالضاًن:

تمَابلالعبريهَالصادأنومعروفألفافصارتالعبريهَفى"!مزةسهلت

-+7المحه:مئلالكلمأت،منكئلِرفيمطردأمرونلك،العربيةإلضاث

الممالةالطويلةالضمةلِالَابلهاالعربيةفي)الألف(الطويلةوالفتحةضحك،

رأس:6*!!مل!كشِرأ،لدبنايتكررامرهوذلكالعبرلِة:فيالمد()واو

جماك.لإ؟؟،!

العهداسفاربقلِةعنلكتابيشكل!ااخللفاللَئالدَدلِمةالألفاظمنهذه

فثوالعبرلِةلىالمنقولال!دلِغالعربيهوالكتابءالشئىهذاأنولِبدو:القديم

):،!(الجعععرممةعليهاوزي!،العربيةجمل،!يم؟كلمةع!صارهَ

وزنعلبئالجمعهذاصارلاحقلَاريخوفيالعوب!ة:والنوناليأءهيالتي

عنهوعوضاللامفىالثمثمديدأسقط،!م؟،!،فيمَال؟لأ؟،!فْ!فيم

فامص.إلر،بمَأحمنالسابقةالحركةبطالة
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أسماءالأصلفيكانالجمعهذاانالساميانعلماءجمهرةويعدلهَث

معلِنهَ،مفردهَلأسمأءجموعإلىذلكبعدتطور!كلي،معنىلهامفزدهَ

ذدكبعدوتممفردهَأسماءمنالأحملفيمشدمَهَالدكسدرجموعفبدم!

الثَدلِماللفظولعل.العربالنحاةبقولكمأالمفردهَالأسماءهفه!ملِغلَكسدر

فيالمذكرجمعجملامهَإللِهأضلِفَجمعهأثثِفحلِنالاعتدَاد،هتاكدلِة

فهووالعبريةالعربيهَاللغلَحنفيوأحدهناالدكشرجمعإنوقا!اخرد.

الجثحبهذاالعبرلِةتكلَفولمجمل/جثعال.جمعهيالتيفعالتثبن!م؟

فينجدهمأهذامنوقريبا):56(:التصحيحجمععلامةغليهضاف!فاً

كَالْقَضرِ،بِثرَيىتَرْمِي)إِ!هَاالناروصففىلَعالىالنَه!ال،ألكريمالقرآنلغة

وجمع)جمال(التكسلِرجمعفلدشِا32-33:ألمرسلا!صُنْرثأجِمَالَثكأنَهُ

)جمالأ!(.والداءبالأثفالجمع

الابلاحومأنهوالأصلبخريليسالدَديماللفضهذاأنعلىنِدلومما

التأربحح،ف!المعروفةاليهـودتراثمنلإستوأ(جمالالمهود،علىمحرمة

الكلمة.هذهصروبهَلنايؤكثممأ

لصالًدَ.خمسجماث!أ+:؟!بم!

الأعدادمعهـايتغحروإشمانَأنلِثْا،وكلِرا*ظلَلَضولاوالآلافايمئات

معا!لملَ!صالهاقبلواللَأنلِثاللَذلأيخرحكممنمالهالخمحت)أ-9!(

بعدهاالمعدودلأن،سذءسرة؟!م!كلكةجأ"!اوكالأئف(،)الماخهَ-

حركةفيالأصلأن،شعَيمَالَها4العرببز42إالمالَاكأنهَالنظرةو!كد.مؤنث

الميكلسكونمجافاةوالسببالخللِجأهلءاصيهَفينجدهماو!االكسر،أصما

والسدز،عبريهْ،حاءلمحاش!!أالعربلةأتاءأأنكاما،ابالإ-وجودئعدمأنيئتوا

العترلِهَ.بالشيننَدبمهاإمحربلِهَا
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علىالأرقاممعلَعامل!فألعبرلِهَ،مؤنثجمعفهي!م*أ+:كلمهَأمأ

يالَال:مجموغامأئهَلفظفاسدحملتالكئابه،فيمنفصلةأنها

004!؟ث!أ+؟؟ب!لأ

56-0!بم*أ+نيهانلأ

العربيهَوفى.العبريهَفىواضحح!وكماالثنائلِةالكلماتمنامائةاولفظ

عأدتهمومنى(:)!!ادةضووَل،الحرف!نبناتمنغدهاالجوهرىنجد

لضرللتكهوبنتأ!ررَ،:نحوفيوالدأء،وسنةمائهَ:نحوفيالهاءيثواأن

الميموهواحدوحرفمنمكونهَ)مائهَ(ئمنهاكلمهَفيلنادطهروالذى

وجأء!لا*!هَ،زمندهَمرحلةفيالتاءالعربيةوألحفَبألصدريه،المكسورة

عارضفهوالهمزأما)مائهَ(بأكففكتبتاللهجاتبعضفيمفتوحةالميم

النفيأداةولَأملالعربيةفىكئيروهذا،الممدودةالألفعلىالو!وفتتيجة

الدفصحفىزلِادهَ)لع(صارتالصعيدأهلولدىالأ(ئنطقحين)لا(

ئتدَلِطقبلزمنمنذكئبثأنهاوهوللاف،آخرلَفسيزاوهناك،القوةوإنئات

لمحتابتهاوعدمالألفكحابةأبازولهذا)منه(،بكلمهَتلتبسلاوحتىالكلمأ!

الئنقيط.بعد

علىتطلقوالئَائعربالةةفيبدَرةواخدهجنساسربقو:!76افى

الأنثىعدىللد!ة!*+فا!كالجنسينبينالعبويةوتفرقوالأنفم!:الذكر

لي!4المعمفِدصءالسصمز!7؟فىكم!-ةوتعدالذكرطحىلالةللثئور6!أ!

أش!!عفىةالي!وةصعاحلطوُل-!6!7أو:ادمار؟!إ؟6!يجم!ودذ،الملأصل

صوشإةاأأعلقائطج!:ال!نرفيحلألى-+9بال!ر!خطالمر!رو!نفسهالممعفىهز؟،تجح!

.الحقارو
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اللغا!ولدينا.أتانأ11*مفرثهمؤنثجمعألَان!أ+3*+أ

الوسدلةتعرفتكنلمالعربدةالجزيرهَفىعأشتالتيالدَدلِكةالعربلِة

مسدمَلةكلمةفجعلتوغيرها،كألتاءوالمؤنثالمذكربلِنلَفرقالتيالنحولِهَ

كبمقوجارلِة،غلامح!:نثللموًوأخرىالمذكر،علىلَدللمحهابحره

علىيجمع6؟!أ)الحمار(أنثىأتانألأ+أوكنلكوأم:أب؟نعجهَ،

!!!مأ؟،ثط.

بواوفوبل!العربدهْفىوالمؤنثالثذكرفيالمدألفأنبألذكروحثير

فقلِل:التأندثعلامةلاحالَااسلَخدم!العربحةأنكصالعبرلِة:فىانمد

)حماثر(.وجمعها)حماهـهَ(

بر:العربيةوفي6؟،!والجمعسيد،عظحِ،غزلِر،كثير،بر+6

(ب)أبكمهَواتمهأ.:وزادهأتثامربا:والنعمةوالصنيعوفالمعرالزجلى

تعرفوحي!،والمنعموالمربيالكدلِرووالسيدالصلكعلىإللغةفي!تطلق

يرادددبعدهاماإلىتضأفوحينوجل،عزالنَهتعنيفهي،واللامباكف

بالربيرادوقد،سينه:أىخمرا(ربه)فيسالَي:لَعاد!اللهوَلانجثمر،بنها

وزلِو،سدد،!معلم،حاخام6!!العبريهَوفيالأسرهَربفيالَاد:المصطلح

رئي!ر.

اشطباخين.رئيسلإفى؟،!؟!لِقالأ:

8!!ظ
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بعة4الرالفقر8ا

أولأزثلأ،نلأب!،+نجبهأ!+جممأإيأللأ؟؟،1أ!-ثافى

؟!فى؟بلأ!،؟،؟!؟نجبها؟نجيهأ+إ؟ا؟ث!أ!نيها؟يمأ

بأ!م؟!.!؟نجبم!أ+

لِومهفيمتهمواحدنجبكأولغةوعملوابخوهوذهتإلالَوجلمهَ:

معهم.والشربللأكلالنَلاثةأخوألَهمودعواوارسلوا

الن!يل)

بَنو".وذهب؟؟"أ.!؟؟!أ

الناقص.نالس!ووهوالأسالمصتبدشكلِلهامشكلةىاطفةاوالز-ْ

واوإلىواسنثذهب،+؟6:المجردالفلانَيالفعل+ءفىأ-

الذ!بالقد!م:معناه)!لذاالفعلأنولِبدو.ذهب:الماقهلك)!(:الجصاشة

والذهال!الهمميولمحمعنىملَأخركأصنفىالعدرد؟استخدمالَهوثَد،رجعةبدون

آخر.إلئمكالثمن

بعدهالمذكورللفاع!ائف!لىلصعإانجقةالج!ع!وارإلىالفعكه!ذ!أ!مندوكَد

أملكهَو!"دررَوقدإلجة،الغاتأ!هالمغاتف!فمائعهَظاولهـةرهـخط3؟"أ،

لكنَر،العزبالِة،ا!أمذ!ومل!ءأ،وذالغعلتليتالمطأبقهَآثرتانعربلِةفيأ

هافاسمؤرحن!اذ!مءدممِ-!!ب!نصبمدمممطذهاونع!ومنهـ!واسخرالعربالنحاة

!وطأبوء!اوجا،اكررِر-"1يات،لى6ا5-!ايه!دوجودم!ء"اغيدفالبرأكلوذثا)،بغه

ذلل!ط:أمللةومنانفاهد

ا؟.لمح!إءلمأالىظَفمثُوأ(.اتف!ينَالنَخوَىوأ!رَ"-

.17المأن!ةلم9!ففنمكَئِل!وَصَفُو%عَفوأ)ثُثَم
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الغائب،ضمدرإلىالإضافةحالهَفيمذكرجمعصدفةفى؟"أ

ابن.؟أوالمفرد؟؟،5والأصل

الثالثيالفعلمنالعبريةاللغةفيميميمصدرصيغة؟+:!مني

الفعلبينعمقهَوجودلناويظهر!!؟+منهوالمستقبلشرب،ني؟+

سطا.والفعلشرب3+العبرىلأ

موجودةالصوتيةوالعلاثَة:كثرالماء:وسطاتنأوله،:الطعامسطأ:يمَال

لِفرقلاواحدمخرجهماوالطأءوالتاءالعبريةالشينتمَابلالعربيةفالسين

شرب!+!الفعلأنويبدوللماء:و"تركَيقللطاءالتفخيمسوىبينهما

علىفدللدلِهموعممالماء،شربعمليةعلىدلثمالماءعلىيدلكأن

لماءفيهينزلالذىالفصلعلىفدلالعربيهْفىوتطور،والشرابالحلعابم

الشتاء.وهوالسمأءمن

الجمأعة،واوإلىمسندلأ؟+الماضيالفعلأرسلوا:-زرأ+!

مرسل،نن؟أ؟المفعولواسم،أرسللإفي؟+للعجهولوالمبني

.رسول،مبعوث

الَه!.أخو!،؟،؟!؟ديم

الجذورمنوالمفرد،إخوة*؟؟!المذكرجمعمنمكونةالكلمةهذه

يقول،قياسغيرعلىجا-أخت؟!أ+ومؤنئهأ!*+الأصلالثنأفيبئ

مأدلَهاالتيجذاالقدبمةالأسمأءمنو"الابق"("الأخ(إنبربخثنَرالمر:

هيفتحةلَسبقهالموإناللَاءأن،احرف،ثلاث!ةمنلافقطحرفدنمتىمركبة

ما-كئيراالعبرلِهَفيوخصوصأبية-الع!اللغةغلِرفيفهياللَأنكيث،تاء

كمااوالهِمنمبدلةلِست"أخت(9منالتاءأنفى!طمعهونتفق9تبلثحا،فلَحهَلا

:العربالنحاهَظن
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!؟الجمعالغالًبضميرإلىأضيف؟؟،!المذكرالجمعوهذا

النبر.بسببالحركاتوتغيرتالإضافهْ،عندميمهفحذف!

للأكل.!؟!!؟

وهي،السكونمعالألفبهاشكل!التيبالحركةشكلثمصدريةاطم

أكل.؟فى؟الثطلىَوالمصدر،السحجول

علىكخولهابألحيريقشكل!مصدريةاسم)للشرب(!1+أ؟ني

إللِهتضدفالعبرلِهَاللغهَولكنشرب،ني++الثلاثىوالمصدر،سكون

المزلِدة.الأوزانسائرمنالمضأفالمصدروكذلكأ+النهالِة

،كه،
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لفاممملأاالفقر8

أفى؟6؟+ن!لأ6إ!+ن!لأ!م؟؟!م!13،؟أ؟ث!66!إ؟

ثب6؟!م+؟ألاإ؟ببما؟+6يرا؟فى5ث!6إ؟بيها!؟نيهايرا!!

؟113؟؟؟،لبما*أث!أ؟،*أفى؟66؟3ث!،ب!؟!

.=؟!!م،-ثخ؟أفى؟6إيأليلأ+ثخير+!؟؟ي!ي!

الترعمة

الغد،فىوبكرسهمفقدأرسلألِوبأنالوللِمهَأيامدار!لماوكان

ولعنوابني،أخطأربماقالالِوبلأن،كلهمعددهمعنىمحركَاتوأصعد

الألِام:كليفعلألِوبكانهكثأ:قلوبهمفىاصثه

القعلي!4

حأصر،بأحاط؟لإا،6:الأولجزءينمنهكونة!؟!ا+13

تحذف؟ه؟لإ"؟وزنمنالمأضي،الجماعةواوإلىمنشدطو!:بنخؤ،

هنا.حدثكمأبألتشديدعنهويعوضحركحين،بينلوقوسهاالنونمعه

التف.،داف36+إ:منهوالركى

كلفىوه!االأبام،إلىلَشيرالتيأل!ماعهَواوهوالثن!والجزء

الجمع.الفاعلمعالفع!لمطأبقهةجاءت؟حوالا

ب!إيرا؟نيم!

صبأخصَدسأكنةلكونهااظأ-تشددولربألبأتح(مشكمهَ)ئ!لل!الواو

بالقضعيف؟ا؟!المزيدماضيهالصاضي:إلىزمنهفحول!المستدَبلالفعل

فيالموجو!نفسها!معف!وهو6ظهرك!ى،6!7امنهوالثلاثيقدس،

عظمهله،نسهطهرتعَديممما:د!هومَدستالار!:طهر،المثميء،قدسلاحربطِهَ:
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والفدس:لَكَ!:وَنُفَذسُبِحَفدِكَنُسَئحُ)وَنَحْنُ:العزيزالننزلِلوفي،وكبره

العربيةفيولِقابلهتطهير:تالَديس،!أ!6براالعبرلِةوفيالمالَدسلت

لَعألى:النَهصفاتمنوهو،النالَائضعنالمنزهالطاهر:الضوس

النصببضميرواتصلبنفسهاالملَعديةالأفعالمنمعناالذىواشفعل

الغلِاب:علىالدالالجمعضملِروهو5()

وبكر.!5ث!،!؟نيم

الثلاثي،الناقصالسكونوهوالأساسيبتكثميلهاالمشكلةالعطفواو

وضع(:الفرس)شكمالعربيةفي:سبقمبزا،نهضبكر،لأفى!منه

لَكونولا6اللجاممنالفرسفمفىمعلَرضهَحدلِدةو!يفمه،في!الشكدمة

وباكورته.الفرسمقدمهَضإلا

تشكيلهيالتيبألباتحمشكلةالباءالغد(في،الصباح)في63فىفى

المحذوفة.لِفالتوهاء

النهارأولهوفالباكر،ومعنىلفظأالعربية)باكر(كلمةبقابلها6فىير.ا

ومنوَالإِنجكَارِ!:بِانعَثيِئ)وَسَئخ:تعالىالنَهقولفهوهالشصم!،طلوعإلى

ال!كلًقاربهَالحروفمنممأ5"،عبرلمحافلمحابلهاالعربيةَالكافانالمعلوم

ذلكمنالالَثلِمةاركربلِةانلغدَفىكثيراذللوطولِلَكرر،والصفأتالمخرج

الكلمصَنِبنِنسف-ْتياكَئبوجودمعسك!لأ؟!اضحك،؟!اللاه

الأخيرتين.

لفمض!.!؟نصأَثإو،6هم؟!ر13-،ال!!يم*6الص.طتاللبما،،أمر،كَالى!!يملأ

؟-،+!ءر:تئف--4أطه-ار:فا*رطحائثنأ!ر:لِتالىالعربلِةفي))أمر"حفمةمعنىو

به.المأمورأوالدلب:وا!أمر
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العربيالفعليمَابلالذىِ؟؟*الماضيالفعلأخطأوا:؟؟*أ

33"الجمعفاعلهمعالفعللمطابالَة،الجماعةواوإلىأسذولمحد،)خطئ"

وأمثنيالفأعللِكونعندمأ.العربيةأخواتفيالأصلهووهذابني،

جمع.أوثنيةعلامهَعليهاسابقاالفعلفتلحىَمجموغا،

؟؟6العدنمضعفعأضيفعلأص!4وشلَموا:ولغوا،أ؟؟13

لاالئيالراءلكونههناالفعلعِنلَشددود!!؟6قهالنسلَقىبار)ث،

صلِريه.إلىالحيرلِقبإظألةعنهوعوضالننَمديد،تالَبل

والبركة:صدرهوهوبركةعلىولمحعبروكأالبعلِربرك:العربيةوفي

علىالباءبتالَديممكانىكَلبفيهأوحدثالركبهَهـحطالالَدلِمهَالعربدةاللغةفى

الرئج.

ولكننامسشمأغة،غيرالمعنىفيو)برك()بارك(بلِنالعالثةبدووه!

العربيهَ)ثركالبهَ"فكلمةالكلمةأصواتفيمكافى!طقلبلديناأنهذس،أنلابد

التي،،بركة،(لدلِناوالأصلالراء،ظىالباءبت!لِم3؟!العبريةفحطهى

إن!سنأسلمَول"برك"الفعكفيالآصا!بالَاءبدللِفالركبه،(إل!!ئب،

منها:ا!ش!والأنهم.ا!بركة:لقالأنالتقوحَانائرفيخة،)و!لوا:ثلبِ،:الثر

)،لعن"العشيمعذطهفىمستَدءهناوالف!دركب"لِتولوا:و)م:جرك

"!حمد"(."بارك(،فيهالى"صلو

هيَ:أجزاءمنمركبةالكلصة:شَلوبغف!ه؟؟؟3

التسب.حرفو!ي،لالماكنعلىلدخونهايقبالحيفمالثدكلهَانباب!-

الشديدلطقئوكَد،كَلوبأ+؟فىفىوالجميملب،جوف،قنب؟!*

والعقلشيءكلضلص:للب:ييةاليوفى؟!أ+وجمعه،!ب؟فى

التلب.:والاب:الشوإئبمنالخالععى
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ولذا.العربيةشهم)ب!(الغيابضمبرإلىأضيفالجمعوهذا

ألابثم(.)فيالحرف!ةالترجمةكانت

مصرلمحةالمستقلصلِغةلا!+منهالماضي/يصنع،يفعل،؟ني+

المفرد.الغائتهـهع

الرجاء:ا-اأفعامنمجامدفعلعسى:العربلِة:وفيلإيئ+منهوالآمر

أخذهافىعملالصدكَة:علىفلانسعيلِالَال::ومشيعمللَعني:ر)سعق(

العرىِالفعلإنشيالَال:وكسبلثمعمللياله:فلانسعيأربابهـا:من

"سَعي".العربيالفعكمقلوبلألبهأ+

الخصم!الفالَراثْثثهعلىحريفةاصعيقاتوهذه

وهو.اللهيخافلَقيفهوومستالَد2كاملنجأنهأيوبوصفَلىإلأ"الأمَرهَ-أْ

الشر.عنيجدفهونجالسلب،ذلذذكروثالأخلاىَ،بقواعدمحمسف

وأول،خطاءونانناسجملِعبأنمقأتغاحَأننفسهألِوبأنزالعخب

الخطة.عنتكمرذباذحثَددأنهألِوبعنءدونعمل

أبفاءسبعةمنم!ونةجاع!الثاندلهَ،الفةرهَفىمثالي!عائلهَلهوتا2َُ

علىوا!!اودليلا،للكصيلرمزابعدالرلمحمينوكلا،بنا!ثزث،

ا!ثي.ارفضل

تؤكدامحبرةاالأرقام،المواشيبعادئعرفإلثالثةالفغرةفىبأيهرهءِ-"1

!الهيكنولم،شاسعةزراعيةأراضييملكمزارغاكأنأيوبأن

العبتِبذكرماو-غألناوأنرء!م،،ا)لَلالَلعلىلِعشوناكلنالوحلو1؟الد

روث!ةكأصعلىدوولالهَ،الممتل!ادكف،مز(الحيوانادتمعائغثمأو

الممئدَ،ت.

المتاشات،فياوأسبوع!نىمر!أبنأؤهصنعهـاال!.لِناالول!مهَتكولى،كْد-ث
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وأالخصرلشرتإشارهَقاكفلشت؟ومجونلهوبدلاكرميخأة!ف!

المسدقحِ.الكاملألِوبعلىقلقأىلِظهرلخكماالملذاتَ،فيالاذخمألر

لِحرصالذكطالعامالصحيالجومنجزءهيَالأسرلِةالجمعا!ثيذهنر

فيماالنقيضلدلَضحالدَصةنجذكرهأفيأتوكَدوحدلِثا.ثَ!فأالعرتعبِه

نأدونالمنأزلأثدمر!جاءهوعاصفةفيال!ئئهَكى!نهطو!وبعد

بأذلمحأ.الوالدانلِصاب

الوالدصورةفىتراهاالخامسةالفقرهَفيالمشهدلهذاالختاميةاللمسه5َ-

رأسفألِوبلِرام،مأعلىشيءكل.اًنمنلنتأكدسِمعىالذىال!فئ

يرلَكبهاأنيخشىالتيفالخطلِة،اللهأمأمالكاهنبعمر(لِالَوماكىالعا!لهَ

الشيطانيأماطالتينفسهاالخطيةوهي،قلوبهمفىأبخعمةكفرهىأبقؤه

ارتكابهأ.علىزوخهتحرضهوالتيفيها،اي!بيقعأ!

الئفظقسوةمنلَخففوالتيةالمعنى!مطالمتناقضةالعبارا!استعمال--آ

ىأ؟؟!ألفظمنهأالسفر،كأتابيدعلى!مطجتثعهَطرل!ه!ةومى،امراث1

المعنىالمرادأنتوضسحهناوالعَرائن،اللهلعنواهنأ:والمرادبارخوا،

كه.المبأ)ِ!ولي!اللعنوهوالعكسئ

علىلِدلشائععبرياستخدام؟فيبر"!(،"بك!الفعلاستحمال7-

الذهابالمرادلِكونأنصرورةبال!ولسِ!لد!،بالمسئووالشعورالنثاط

شْتهىبفألفقرةحيألَهطلِلتلازمةعادةولالكوشَد!أ:فىاكبدحةلدقديم

ا!أيامأ.كليفعلأيوبكالظ!)هـ،

a!ين

-!032--
http://kotob.has.it



الفامهالمبعه

المزامكس

وئفليل!يلرع

يتألفالذي،القديمالعهدأسفارمنالئالثالالَسكلأسفارأحدهيالمزاعير

اللِهود.عندولِسمى،والمكتوباتوالأنبياءالتورادمن

السَمابيح".))سفرأه(،الأغانيكداب)>ب

ترنمكاتَالدلِنية،الأشعارمنمجموعةعلىالمزاميرسفرويحدوى

الثدتصجيدإلىوتهدفالموسيقيهَ،الآلاتمنوغيرهالمزمار،صوتعلى

.وشكره

الحقدمَةَفيداودإلىنسبمأنلى9مجازْا،دإ؟دإلىالمزاميرهذهونَندب

مزموزاوعشرونوسبعةننمبها،جهلوخمسونمزموزا،وسبعونثلاثة!!

مزمورْا.وخمسونمائهَالسشفرهذاومجموع،آخرلِنلمؤلفينهي

الكتبفىوردمأداودإأ-المزامئنهذهنسبةفيالسببويعود

فائالَةبمهارهَألقيثارعلىيضربلمحانفقدسلِقى،بالموشغفهمنالتاريخية

الموسدلهيهَنشاطهةلىراوعز!موسآشاروكَد6/5(.صص21

1)عزر) /0،)T!وشعرعنشأقدكانداودب!3قااشذىالعملهذأومل

اتيلِنالعبر1،طبللِلِنوالفاشقثماء،المصزلِينعندلهالمل!ا!وتيفبات

5(.ص)لمحضاء

لى*خر،مزمور!ط!يعتها،طوئهطيختافعتاولِنالمزاملِرولَحمك

الصؤامير!!التلكودو!لسىةأءناويقأمنخلتمنهاوثلاثلِنبعهْ%ِباستثناء

ياأفي!دلم4أالعالاردأنا!احئينب!؟ط!ظنودديتدمة؟("مزاميرعنوانشكائتي

العر.،و!نانالوببدولهاففانهىمزامدرعدةصدرفيانرب(،احمفوا
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كمااليوشاندِت،الملَرجمنمنإضافاتهيمزموركففيالِةفيالمذكورة

والرسانل.الأنابخلعناوأضافوا

نحوهـةالمزأمدرلَألدفاستمرقد:المقدسالكتأبقاموسفيوجأء

بقللِلبعدهأحتىأو،البابليالسبىمنالعودهَإلئموسىأنِاممنسنة،ألف

معالرلمحهْفلِهاتجتمعالعباره،وقويهَبسيطهَالمزاصِرو!ثءعزرا...أيامفى

والخارجيهْالداخليةالعقبأتضدمجاهدنساناٍصورةأمامناولَرسمالإيمان

)1(اللههثينهَإلىالطرنِقفي

2:أقسأثماندهَإلىمتضمنالَهاحسبالمزامدروتنقسم

0والتمبمحالحمدمزاميرا- 5 - %v 34-36- - r 3 2- 4 9- - Aا-

015أ-21أ-70أ-30 -1f1.

.689-5-84-364-0-22-81-9:الشكراملِرمز2-

321--52،آ:التوبهَمزامير!ا- 4 3 - 1 3 5 - 1 0 2 - 5 ( 3- A.

ا4rأ-2:العبادةلتقديموالأرلع!السفرمزام!ر4-

7-لمAشعبهمعوالرحيمةالمسدقيثهَاللهمعاملةالذكرثأر!خيةعزاعهلمر5-

.أ.آ-551

-أ26-:وبيتهلداوداللهوعدعلىمؤسسهَومسلِحيةنبولِهَلزاملِر6-

أ.اAأ-ا.9-،لأ22-04-45-68-72-

اللَالي:النحوعلىشَوعتو!:تعليميةسزامدر7-

والأشرار:الأبرارخصئصشأ-

4-2)-525-ا4ا-92-7-5-ا- - IV.

432."تالمتدسالكتاب)1(فلمرس
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.911أ-9الآلهيةالشريعهَفضائلبيأنفيب-

99الإنسانححاةفيج- 94-. - r.

21الحكأماجبا!؟فيد- 0 1 - A.

هي:و،اودكهاأكئروالخخا"ضدءعادا!مياِمز-9،

!3-258-5-95-96-901-371.

وأنه،ثَرونبعدةالمزامبرشقتوَر.المصريةالترانيمأنالمطومرمن

هذهفيفبدتالمعانيواستعارواا،اقتشولمحدالعبرانلِينأنفىللشكمجاقلا

ألفتد/35صالعبرىالأدبكتاتير!ع"وللمزيدالمتشأبهة،الصورة

جرر.

فياليهوددونههأأكثرأنإلىبكرالخالىَعبدالدكتورذهبو.قد

صهرحيث،كنعانىأحملإلص!ترجعولَراتلوأشعار،ستامير،ثنالتوراة

أسفارفىالواردةوالتعابيرالكنعاية،ألى9وجأريتالةالتعابِ-بينواضنمخاالتَثطنجه

صوتالئوراهَتصفذلكأملالةومتى19ئاشيد،ونثحد،الأمثالوالمزامير،

تنعتالفثطالكنعانالةاللَألَابأتفيالورادالوصفنأسوهوالرعد،هيهوالإل!

التيالكنعانيهَال!رالَيلا!نالباحثلِننجعضكويدَولالرضد،بعلإلههاصدو!

المزاملر")1(.كخابحجمنصفشماوىاوجاري!فيصكللِهاعثز

المإن:بقولهاللَوابعبدومضانالدكتوراستاذنأكَصدهماه!ذاولعل

نأغير،طويلبوقا!.البابلكلطالسنيقبلحاإلىلِعودانمزامدرهذدبعض

نأدكأبءإلىبعدفى،وماالبانجلي،ال!ممبيص!صمرإل!!شكبلايعرث!!ظ!مها

وإنالطابلية،(أليهودلِةا!اصكاخا)أكتأبيسمد!اأز،لهيحلو؟لجاخآيننجعخ!

93.ص!!قيمةبالأساطيرولَاثرهماالد!وليةواشئمريعةة!ليب1()
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داودأندأنمامعناهاليسالمزامير،بعض!رأعلىتوجدالتيلداودةكلمة

أنهااولداود،رنمتمعناها:يكونفقدبها،ترنماكىهوالسانمعليه

داود،()1(ءنصم!ظ!ث

المفردمذكر،جمعهيالمزاميرلَعنيالدي؟؟؟؟!الفبرلِةالكل!مةإن

اللغهَفىولِالَابلهامزمورتمجيد،،تسبيح،ترتلِللَعنئالتي؟؟ول+منه

لمأوأركَه،الشعر:وهل!ل.اللهإلاإلهلاق!:أى:الرجلأهلالعربخِهَ:

رجعه.:الصو!وهلهل،ببالهخطركماأرسلهب!شِالَحه

الهـ!مأوالأنشودةمعانلِها:فمنالعرببِة،اللغةفى"مزامير"كلعةأدا

به،لِزمرماو!عومزمار،مفردهالَكسيرجصنوهىائمنظوم،المقطح

قصبتهالَند!ىمعدىْاوخثبمنآلةوهىبها،شِغنىاب!ة؟9

وأسافوسلدمانداودمزاكيرفيهجمعتحَلَابةاوثإام!ثومز،س!نيرببوؤ

دَاوُودَ)وَآلئنَا:تعالىالنَهفولقصدهماوهر)الزبور(،لهنِقالىاكهو،

؟!-ازَئورَ

ال!لمبمعنى"الزبور"كلمةلِفسروالمانالَرآنمفسريأنالعجيبومن

الراجحالرأكطوالمكتوب(،))بمعنىاشفبورأنرأواوإنما،ال!مذخاومانمقلع

علئينزلَاللهلأنالمنخلوم،القصيدهيبالعبرلِه)مزمور(؟طثةأ!.؟إثخا

ويبدو)الزبور(كلمةمعسِفقوهذأ،موسدقىعليهملِنزلولاكلافأ،أنبدائه

واللغةر(.ب)ز.العربيةفىالموجودةكصحطالأصلدةالفعلماد!أنلنا

مزحأرالآتادممومنهار(.م)ز.فصثار!ميماالباءأَبدلت،د4ِاص!لجرا

مزمور!

.211صالساملِا!فوأعدذحط(1)

6-rأ-
http://kotob.has.it



فيالقرآتِهَالعربخِة"الزبور(،"أ!اسثهأبورءوفألأسداذلِقول

فهمهابجيدفلسِ!،السلامعلدهداودنبلِهعلىو!لىعزاللهوحيوصف

بهلِختصعلمباسمداودعلىاللهوحيلَصيزلمالاواٍ،الكتابلمضلقنجمتى

والإنجإ!الَوراهَمنكلالعلمبأسمهاخلَصككما،رسلهعلىالددونمن

،المكتوبالكدابمنغيرهعنلِميزدمضافمعنىلهأرلِدوإنمأوالقرآن

إنهوصدكَه:مأدتهإلىذلكفيمنظوزا)،مزمور،(بمعنىادزبور"له:فقيل

1(.)مق!لعات""تم!ابيحكتاب

بهوهِراد.مفعولبمعنىفعولوزنعد!هيهنا)زبور(وكلثة

كلمهَبلِننخمصألاوعلينا،السلامعليهاود1على!المنزل"النَسابلِح"تجاب

بمنهما،اللفظيألالَفاقلو،ضد،،العربدةو)مرمور((العبرية)مزعور

والزمز.النفخآلةأوالمزمأرهولعربيةفيفلمزمور

شبههَفيهأليس،الأصلعربية"ال-بور،(كلمةإنهنابهنقولوالذي

علمهدد)ولديهلَعأ!ىاللهلوحيوصفااثرلِمالقرآقفي!اتوقد،أعجمية

قالال!مرر*م،ضكلالِهداودنبيهبهاتعالىاللهخالس!سانجنِحءنعبارةرهيالسلام

زَبُورَا!دَاوُودَوَآدينَابَعْضِكلَىالئبئبتَبَعْضَفَضَفا!وَلَقَدْ:وه!لعزأدنَه

155.الاسراء:1

المزامير،هذهمانالواطالصزمورتحليلالتاليةالصفرا!سًنأولويوف

المدَإبلة-خلا!حنساميةمعا!عدةعلىفيهركزنا،تعليميمزموروهو

الغ!ازكيأسلوبشاعكماي!ف.وتفوال!عنىلبالانوذللث-بنقيضهالشدِؤ!مالَابلهَ

كصطقئ؟.العلو6!فم!وطالالأيم!ل!فل!طو!الك،الفقراتفبم؟الملَتابعةلأجزاءابا!ن

ال!زه،ر.!ثتأ!!اص!صلمحفالفقراتهذهبيىالمحكمائ!وابطأرزينا

.2/571:بالقرآنمفسزاالترأنفيالأتجمياملما1()
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التالية:المعانيالأولالمزمورهذاوسِضمن

فيبأنهمالأشراربئجنبونالذينلعبادهالنَهوعدعنلخدثالأولىالفقرة-

سعاده.

شريعةكىءلِجدهاالتيوسعادتهالإنسانبهجةعنلخدثالثانيةالفقرة-

ربه.

ث!رهاتعطىبخشجرةربهشرلِعهَفىالمدأملالإنسأنشبه!الثالثهَالفقرهَ-

أبذا.يذبللاووركَها،حينهفي

الرلِح.تبدهاالتىالتبنبنر)تالأشر)رحالتشبهفهيالرابعهَالفالَرةأما-

معلهممكانلاوأنهالأشرار،حألمصدرالخامسةالفمَرةأظهرلَاوقد-

الأبرار.جماعة

أمأ.شِبناهما!.بلأنالأبرارنجاةسببلتذكرالسادسهَا)فقرةوجاء-

آثامهم.علىويعاقبهم،يهلكهمفالربالأشرار

سالًرفيذلكونلحظ،والعقابالئوابصمألةسبقمما!نستشف

قدالمزأملِركألَبفهلالأشرار،و!كَأالأبرارسعادهَتعلنالتيإشمزامير

الإنسانلدىالفطرلِهَالغرلِزهَمعيقىَماوهذاثجألآخرهَفىبعددبنَواباًحس

الفردالأحدالواحدبال!هالإيمانهيائتيإسرا!لِللبنيالأصللِهَالعالبهَ؟مع

أفخاصصاغياكَدالقدلِمارحهدروالِا!أنمنلِدَينعلىونحنألصمد،

الصلِاغهَ.تلكفيلهمبصمأتتركوامخلَلفو!ا،

*ةعيدتخ

3!-1!-
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الأللاللمؤ!راللنو!لتعليلا

داؤمزام!مق

4الأودالفقرأ

6!؟نيابأ+؟يأفى؟؟6؟*6نجيهاثع؟!،نلا؟،؟نجبها

*؟!،؟فىفىنيأأولأثى6!ملأ؟*m"؟يأ؟6؟أ!؟

نيهافى.!

العرليلأ4الوجممة

فىلِدَفولاالأشرار،مشورةيلَبعلاالذكطَللرجلأوهنلِئًأ()طوبى

المستهزئلِن.مجلسفيلِجلسولا،الخاطئينطرلِ!

اطنى!هالتعاليل

هنا:ألجمعبصدخةألحرفءواسص*نىهنينا".،بشرى"طوبي،؟ف!لا؟"

على؟زو؟،!الإضافةقبلالجمعوألأصلسعأدا!.اوبفمربات

المركببنسكونشخلتحل!حطحرفالهمزةلى"نونظزا!لأ؟،!،وزن

أل!مجردالثحثهيالفعلمن،)عح!ال!3*،6*نينيةالسيجوِالألممماءمنومفرده

إ)عربىوالم!ابلالعالرفِة،فىمستعص!غيرفعلوهو"سعد؟(بمعنيلأ!6

العينا!مخمعف!طالم!قتنش؟يةللمالمكشع!إءو.ارخفةوالالسر!ن،ثهـرِسر،،له

وأ،سعي!مقف!ظ،6؟"نيمولىاليمةالمسم4ومذبر("ارلثث،)أسعد"؟!!

مسعود.

الرجث-؟؟،نلا

*ني+ورنهالمؤنل!ابائهاء،معرفمذ؟ص،سفردللِه،شمضاففي
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لفظا)إنس(يقابلالذى*بر!أصلهفالمذكر،بألنودتوالأصلامرأهَ،

مدحركلِنبنالسأكنهَالنونولكنها،المؤنثفيموجودةوالنون،ومعنى

المذكرالجمعفىموجودهَنراهاألِضاالنونوهذهبعدها،الشينفىفأدغدت

المؤنثوجمع،ومعنىلفظاالعربدةأناسين:لِدَال*إني"!العبر!ي

جمع!ذكر،صيغةعلىجأءالعب!يةفيشاذجمعوهونساء!3!6!

فيؤكد*؟!معناالمذكرالمفردفييأءالنونشلباًمأ"!بفانتهى

.النونمنبدلابالياء)ابشأن(تقولالتيطيئدبدلةلدىما

سار()ماهناوالمرادذهب.ما:الحرفيالمعنى=+؟6؟*

والفر!،الا"العربلِهَالنفيأداهَوم!طىلفظأتقابل؟*النفيأداة)مأمشى(

طولِلةضمةإلىالعبرلِةفيتحولاشعربيةالصألفأنفكطلَمن!بخِن!ه،

للحفاظ،نطقهعدمثمنالرغمعلى،الألفبرسمالعبريهَأحنفخل!؟ممأئة،

اللغاتفرالنفيأدواتالمحدءهي"لا،(الأداةوشذه.العرفيالأحصملعلي،

الدصامة.

سار،لِعني:بالهاءالفاءالمعتكالماضيالفعلفهئ:؟؟6كلمةأ!

مماأوسعمعناهوكان"،)هلكالعربيالفعلومعف،لفظاولِالَابل،سلك،!مف9

العربيةولكن،مكانلأياكهىاثئجرددِمنئكانفدَدالعربحة،في،5كأا

-هفطالفعلفاءأنالمعلومومنالدنيا.ال!يأةمز،بالذهابمعناهخ!إصكمتَ

منهفالمسد!بل6العربدةفْيأ!ثألطاكالفعأطتصريفهعتدرتمدةطإلا-ْ-رطي،

هيالتيبأللَاءشَهىالمضافوالمصدر،اذهب؟!:والأمربذهت!؟7

ة4العرفيالمصاترعلىقدِاشا،ذهاب؟!+يقالالمحذوفةالفاءءتألعوحنر

عدة.سعة،

ظأ-لا!5
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فيوالمراد،أشراربعظهَ:الحرفىالمعنى!6!؟نيلإ؟لإلمحبما+

قِهاالقولولَفصلِلالأشرار.لموعطةتبا:السياقلَناستالدياتَرجمة

؟%هد

حروفتقابلالتىالعبرلِةالنسبحروفأ!دالئمثءئيهوالأولالجزء-

بحر!ءَمشكلهَاءوافيلَؤدنِها.أليَال!معانيخِفمنالعربيةفيالجر

الإ(.الحلقىالحرفئَحتالموجوداشمركبللسكونصجانسة

الاسمإلىإضافةحالفيئعؤنثمفردعخئهَ،بمعنىلإل!+أكنيالجزء--

ومعنىلفظا)عظهَ(-فيلمحلا+بملأ!صؤَ،حالهَفيوأصلها،هاجث)"تأ"ما!

هذهأنالملاحظومنبلصاد،العبرفيَفيهيائعزبنِهَالظاءأدتمالعلومات5

التاءردت:لمحقولالباحثينوبع!تاء،الثاءفي!اأبدل!ضافةالاٍعنداذكلمة

تر!الإضافةلأنالهاء-ولسِ!اللَاتالتأنلِثىدمهَأنوهىاصلها-إلر،

العربيالفعلومعنىلفظالِدابل3"لأ3بأفعالروالفعلأصولها،إنىشياءأ!3

إوعث!(.

)أشواكأ(!؟فيهالإ؟هالأخرىاوكلمهَ-

منهوالمؤنث"إثم""إدتأمممالط،(،)لثموي!ر"؟فيهالأمفرده6مذكر-!مهي

تِهَ،لجر-إلاء9سما1،نأسصذو!و،"آخمىتَ،،"اسية،لمرر،(،5َير"شر!لأفبهأ؟

الس!جولدِؤالأ!ممأ!يك!مثن!ؤ؟ْلأ؟أ+و؟د؟"!وزعلىدَجبمإتص،

!ف!لى!!ع،)!إخم"أ،،،لم%فمصص"؟"أ!.!بزولأ6ىالعب"والظْعلالأص!،.فى

وثعن.اًجق،خهأا!عح!دلهطثفال!دْمد:كليطأضترلمح!4رسيط!.:ل!ماك(!)هـرسيكلءبيةألعر4لشا

و!كطْي!أ،نكرةا!مموهو!لإ"،الع!مافهومقاال!ىالجمعانطناالوامكمح

الئالعوبالة،(!لىقواعدإًص!؟"!وبالمعرفأيكتبأ!الترجمةفئراعلِت

سعرفة.اليهالمضافيكونأزنمنعلْرط
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خطائين،طريىَوفي:الحرفيالمعنى-V؟؟*،أ؟؟؟6

كلمأتأربعمنمكونةوهي(،الخاطئينطريق)وفيهناالدلالةوالمقصود

هي:

ساكنوهوشفوى،حرفعلص!لدخولهأبالشوروقالمشكلهَالعطفاو،-

لَدخللحماالناقصبالسكونطثمكلأنال!حئفلواوالالَاعدهَإنإذأبضا؟

فيوتنطق"بومف"،الشفولِهَالحروفمنحرفأوسأكنحرف،جملي

همزهَ.قبئهاكأنتلوكماالحالهَهذه

السكونوهـوالأساسيبتشكيلهاالمشكلةالنسبباءهيأثاندهَالكلمهَ-

لمحص.الق

تقابلوهي،المضافصورةفيوهي،طريق-؟؟6هيالثالثةالكلمة-

المنزلهَ:تعنيوالدركهَ،طريقأ:منزلةأى)درك(انعربمةال!لمة

فيوينكريؤنثهنا.المفردلعالِاةالعنزلةوهىالدر!طضدالسفلى

يعَاكلأ!؟!7وزنعلىمذكرجمعالعبريةفص!طويجمع،اللغتإن

طريىَ.اى:7؟فى،فى

-؟؟؟مفردهمذكرجمع،خطائين!؟ى!؟!الرابعةالكلمة-

الفعللِالَابلذالمحص،فعل!لأ؟من!االثلاسئالفعل،مبالغةسيغهَخفأ،

فحيكتابيرمزلهالسِ!العربيةالخاءأنالمعلومومن،)خطئ".العرنجى

لَحملِرالحَلثةنهايةفيتاتىحلِنالعرببقيوالهمزة!ء،فدهالفيبثلِةأل!نجا

خحآصْفهيالعربلِةلغنَقكثلالىولسِى،لِنطقلاوثنهلِكتبتسَاراصامتُ

معنا.الذقطكاكحالشكسرالمسبولمحةوبخاصةالهمزهَ،

فملطيقفلمهنا:والمقصودوقف،ما:العربىالمعف!6:لأ!م؟*

لِتبعهم.ولمألخاطئنطريق
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تحليلها.سبىَنفيأداة؟*

ويتضح"قصد(،بمعنى"عمد"العربيالفعليالَابلوقف-لأ؟6

وأصلالوالمحفالنصبئعني:التي"عمود"كلمةفىاللغتينببناللَ!طابه

منالميمحركةهناطألتولكن6لأيمالمحِثحتالمَصدرةبالفتحهَالفعل

عليها.الوقفأجل

ساصرين(،مجلس)وفي:الحرفيالمقى؟لمحه"هًأنيفىأ!ول

وهذا.المسئهزئينمجلسوفي-الفصحىالعربدةتناسبالتيالئرجمة:ولكن

هَي:كلماتأربعمنمكو!،التركيب

الشفولِة،الحروفوأحدالباء،هوساكنحرفعلىالدأخلةالعطفواو-

ليا.تشكلِلأالشوروقأخذ!لذلك"

علىلدخولها،الناقصالسكونوهوالأساسيتشكيلهأالمشكلةالنسببأء-

مخرك.

ولكنولألأفى،لمحالهالأصلمكأناسمهيةمجفس:أنيفىول-

منمشتقوهيالنبروانتقالالاضالمحةبسببباتحإلىالشدنحر.كةكْلكمرت

فالوث!،ومعنىلفظأ)وثل!(:العربيالفعلويقأبلجلس،"فيهافىأتفعل

السربر:علىفلانوثبالوشِطالمعجمفىوجاءحمير،بلغةالقعوديعني

لغةفيجاءمماقرلِبالمعنىهذا؟.ووثابواثبفهوواشَقر،عليهقعد

،أطفىالفعلانمالمعلرومنالفزالئر.اوالسريرهوالوثابأز(منحمنن

فعصمارالكلممةعلىللوفوفالشينحركة:طالث،الفقرةفيخةفيردوه

!نميهافى.
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ساخريعني؟3مفردهمذكرجمع.مستهزئينسأخرلِن،!؟ل!،!

"؟"3باللِاءمنهوالمسلَقبل؟3،الأجوفالفعلمن!حتكبر،مسدالزكأ،

فلانوألاصحاد،أي:يلدص()لاصلهالممَابلالعربىوالفعل.يسخرسخر

فالمعانيواويا،ويرد،العينلِأئىالغتدنافىالفعلأنويبو.خادعهفلانا:

مدحدءَ)1(.

،!!

الوسيص.والمعجملقوجمانعربيعبرىقاموسفيالمادةراجع1()
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نية،لكاالفقرأا

إ؟جبن+أثى+أ؟+أأ؟ثىفىإ+أ+6+ثخ+أ-؟!ث!،

إ؟،؟+!!أ!م

ل!!بلأ4الضبملأا

وللِلأ.نهازالِفكرناموسهوفى)عسرته(بهجتهالربشريعةفىبل

اللفو!4القعليل

همأ:عنصرينمنمكووهيبل،!؟هبر؟

إنلَعني؟دوالعرببة)كي(ومعنىلفظايثَابل،تعليلحرفث!،

العبرلِةفىمدماالنونبديلاٍفياللغدينبدنوالفرقإلنافية،اوالشزططَ

الأولالمعنىمنالانتصَيلهناتفيدوهي"بل"معنىتعطيأنمغاولاكلصن

هذانيدلوقدالمراد.تقديرفياهمالغالبفئهوالذىالآخر،ائمعنىإلى

إلا".،>معأمفيالاسسَداءمعنىعلىمغاالعثصران

.الربشريعةفي-إ+إ+لإ+أ؟+

بالسكونالمشكالهَالنسببأءهماجؤءينمقمكونةا!اولىا،لحمه1ْ

-طلهَفيوالكلمهَلثعرلِعة،توراهَ،6+!أالمضافوالاغدما)نأنحنى

ردتَأوالإضافهَ،عندتاشالهاءؤلههأبدلت،نثمؤمفرد+أ؟+نلاحئدىَ

عقمنثَلبةهناالواوأنانمعلومىومن.الإضافةعنثاصلهاإلى))!اذلِثتاء

معأ)فو!العريرالفعلىلَ!اللى!هي،6+،هيللهـطمةالئغويةة6الماقاٍدِء،

االلآلمم!ف!لآبدأهفي،الواوظرا+كد؟-يخ.إدط!إو،والواوالراءبلِقاص!أذخطاالمَلبرجود

جمثزأل!2إو!*!هـاهنأسخ!!!+!!+أنالبأحثينب!ضوديىى.العإهـيةبالدِء
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الفاعلاسمومنهالأصليهَ،الواوفيهولَصهر،أعلمعلم،6++أبالهاء

معلم.ولأ؟+

زمنلِةمرحلةفيجأءالشرلِعةبمعنىالتوراةاستعم!أنالمعلومومن

أطلقوقدودستورْا،شرلِعةتوراتهممنإسرائلِلبنواتخذحدنملَأخرة،

قبيلمنودلككله،القدلِمالعهدعلىالتوراهَاسمالكرلِمالقرآنَمفسرو

موسىعلىاللهأنزلهاالتيالتوراةلأهميهَونلك،الكلوإرادةالجزءإطلاىَ

السائم.عللِه

الإله.،الرب!+أ+:

ولهذا.صار-وجدكان-+،+هالفعلمضارعالصيغهَهذهأصل

"هوى"الفعللهالعربيوالمالَأبل+أ+،بألوأوقديمهَعبريةصورهَالف!!

مثالعلىإ؟أ+هتشكيلهفيلمضارعحقوكانوقع،حدث،سقط،بمعني

لِشترى.اشترى7ابر+إ3+7ا

بدلاوينطقون،بحروفهالنطقعنالإلهينزهونائعبرانبدنلأنونظؤا

اعىلتداولهومنغاالجفطة،للأظلمحعظالي!ا!كيَ،!:أ؟"بمعنى؟6منه

ألياءفشكل!،المنطوقالاسحصنمطعلىالمكلَول!الاسموشكلاساأ!سنة،

أصبحتكما،الهمزةتحتالمركبنا!سك!لِالَابلالذي،الناقصبا!سكون

الطويلةالضمةفيتمل!وقد،للوقفالواولَح!ضويلهَفتحةالقصلِرةالفتحة

إ+أ+.كله:هذابعدالمكدوبةالكلمهَفصار!الممالة،

ب!جته--هتمأمها!أفى؟؟

؟؟3!الإضافةقل!وأصنله،الغائبضمليرإدمضطفمذكرمفرد
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وهو.اشتهىأراد،،رغب3+يرالثلاثيالفعكمنرغبةميل-اهدمام-

والظاءالضداع،منمنعهء:الشيحفظيالَ!:"حفظ"العربيالفعللِالَابل

العبرية.فيبالصادبلتقوالعرنجب4

لِفكر،يلهج-!يمث!+

ماضيه،الغائبضميرإلىمسندالنأقصة،الألمحعألمنمضارعفعل

بألس!لِجول)الياء(المضأرعهَحرفشكلوقدلَأوه،قال،!طق،؟لإ+-

:الأتحأثلاثفيالعبريهَفيبالسيجوللِشكلالمضارعةحرفلأندثذوثأ،

أكتب.؟بر+فىمل!:همَزة،المضارعةحرفلِكونأنا-

لِجمع.6،؟همل!:المركببألسكونالمشكلهَالهمزةتحتلِحَونأن2-

لِفعلبأبمنالفعلكانإذاالهمزهَ،غيرحلهَىحرفعلىيثخلأ!ا.-

حكيما.يصدرإ؟لإ!:مدوالعينالمانئوح

نِوفا.ا،نهاز-؟أ؟ه

بينوالفارق"لِوم"كلمةومعنىلف!لاالعربيةف!لَقابل"أ!

بضم)ل!3(إلى(YAWأالمرةثالصوتحول!العبولِةأز،اللغلَير

!كرجمعهثهـاشكلمةوبَمعءالمصزوِر!العاميهْفي6موجوهوما3الحاء

هأ!ام!+!م)

لَقابلالتيالعميلِمع!!ة!كز!لب!امح!ر-المسئولمحهال*خيرهَ"!مأما

فبلإ(ص،اوأنفته!ةائ!باهـلِة،،ور*خكرأفيا"لافكَا!اىإثوهيئ،العربية.ذءاللَتولِىت

-ت،؟؟أطْأ،اع!-س،بلدلمإوليةإ-.،صطء،3الن!مدطحالاتبصالِامنبقلِة!ي!ال!حلِم

قأإذ،!!إوْر،جمس.،ةرا/ط!إادءعممدت،كَدب)،نهـازا"،"أْ!م!تترج!ولذلك
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الأكادلِةفيالموجودالتمدلِمأصلهوالعربدةفيالموجودابتو!ن

والعزية.

وللِا*!!؟إيإ+

هي:أجزاءثلاثهَمنمركبةكلمة

وهي،المعنىفىلَضادكلمهَعلىلدخولهابألقامصالمشكلةَالعصفواو-

وفضة.ذهثأير؟6إ؟فى:لَدَولكأنالصدر،منبورة

رمضانالدكد،رأسدَاذنارأئولمحدالعربيهَ.)"للِل"كلمةلَالَابل؟إ؟كلمة-

؟"؟"*الاَراملِهَفميطكما"ليلى"الكلمهَهذهأصلأناللَواببخد

الياء،بتنولِنةهـلبالي"وأصلها:"ليال"علىالعربيةفيالجمعبدلدل

")1(.وأرانبوأزنبوجعاصر،جعفرمل!:

فيالإعراببالَايامنهى+-الطويلةبالفتحةالمسبولمحةالمتطرفهَالهاء-

للِلأ.هنا:الكلمةلْرجمولذاالظرفمة،علىالنصبوتعنيالعبرلِهَ،اللغة

بأخرتتصلحدنالمكانيةأوالاتجاهعلىللدروَالِضئأوتاتي

الأوض،إلىللا++*6يالَادالمكأنعلىتدقالتىالثلمات

لَجاهمصر،إلىتعفمط؟لإ؟إيم+ألِضا:ويمَال،ا!أرضنحوِ

عصر.

هما:كبيزاتشابفأمتثهابهتينكلمتينبينهناتفرقأنولِحب

ممَطعينمن!صكونةهي5للذألث،هناوالهاءالقامدلىليلهَ،-؟إ؟+

فمط

76.صللعبرية)ظغةانطر:11(
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ثا*ث-،منمكونةوهي،للظرفيةهناوالهاءالقامصلدلأ،ت؟إ؟+

هاوالثالثالنأقص،بالسكونالمشكلةالياءمنوالثانىمنبور،الأولمالَاطع

النصب.علاههَ

04*
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لفالثة4االنقرلا

نيلا6!ع!!!م،؟ثننثب-لإ؟+إ؟نيها3لإثبن،+!؟

ث!نجيهأ6؟فى!أ؟إث!؟*أ!ا+لأإ!أث!بأ!أ،؟16!

:؟،؟لمحبما6+يأل!لأ6

العربية4الترجمملأ

أوانه،فيثمرلَياتعطيالمماه،جداولعلئمغروسهَكشجرهَفكان

ينجح.لِصنعهماوكللِذبل،لاووركَها

اللفو!4القعليل

فىالنسبحرفهيالتيالتشبدهكافمنمكونهَكشجرهَ،!!لإ؟

الناقص.السكونوهوالأساسىبالدشكلِلمشكلر!والعنرية،

المفعولباسمنعتَولذلف،العبريةفئمذحَرمفردهي3لإوحلصد

لمحلمةهو3لألكلمةالعربىوالمتاباطمغرولمر.!!+أ؟نجعدهاالمذكز

العربدة)العيصكلمةوأيضأادحريية،فيالثمجرمننوعوهو9(،)عضة

قك"عيصكالملو:وفي،الأصلتعنيكماالمللَف،الكثرالشرت:تكني

تجمعالعربيةوالكلمهَشوك،ذأكأنوإنمأ!أصلكائ:اشِبا"؟،نرإز

حطب.،شبو:أكطلإل!"!خذكرجمع

مغروس-؟+أ.نيها

كأ+؟الثلائيالفعلمن؟لأأ؟وزنصَلىمذكرمفردمفعولالم!

البذرنبتشتلا:الزرعشلريقأل:شخل،لهاالعرب!،والمقابلرع،زغرش،

التيالعريخةفيالمحدثةالكلما!منوهـس،آ-شمدَانفيالِغرسهمكا!فر،

كله.كال!ليب4الع!ِلاله!اجمفي،تردلم

،-)-.هـ
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وهيمأه،جداولعلى:الحرفيالمعنى!!م!!3؟ثنن"-لإ؟

ثلاث:كلمات

ألَصالهعندالدأءظهورفيلللا؟"بألداءوالأعمل،على-9؟

لِردانبألضمائروالالَصال؟،لإضاف4،عللِكملإ؟"ير!لِقالبالضمائر،

أصولها.إد!الأئباء

حالهَفيأصلهمذكرجمعوهى؟؟ثنن؟المضافهىالئانيهَالكلمة

ولَعنئ:ير؟،ال!جولدهَالأسماءمنقهوالمفردير؟ثيم"!،الإ!ق

ومعنىلفظاالعربىالفعليقابلوهولأ،3البركيوفعلهكَناو،،جدول

وقلبهأ.شقهاللزراعهَ:الأرضالحراثفمج:لِقال"شىَ(،معنى"شل!ن"

صورهَعلىكلمهَوهيحلِاه،!!مإه4كلهفهوإليهالصضاف؟مكا

الأصايهَالصورهَوهي!يم".مةرده،لجمعأوب،بألمفر!تترجمولكنثاالمثنى

العربية،علماءقالكصاالهاء،كأمبدلة!ناالهـمزهَوليس!،،ما،"لهـطثة

هانوجوعدمبدللِل،زائدهَهتاائهأءفهذه،مياهالجمعفينجوجودهأوإخئداوا

لسانفيور!ك!ا!بم"6و؟6+الآراءبةففي.الساملةاللغاتسائرفكلط

الميمحركةأنالملاحظوثمنمى.خمربَ:يتولونالعرببعخىانالعرب

الكلمة.هذهعلئللوقوفوذلك،بالقامصشكمرَافى!!هنا؟ولىا

والمذكر4،بنوعفوال!معللمآلردلِصلحعامموصولاسم6:؟ني

ف!!ئعللتوحدها!الشيزحافبلأثالحد!ثة!هْالع!،فيويخئصر،.المؤنثا

.ا!صونمكوا

حل!رو؟،صرفيْ%يدنرئمماالاخئصار،ضنتَوضاليالطَلئالحرف*يلثدد

الاسموصثوقال!صبريه.إلىس!جولمقالشلِنحركةبطألةفحعوض
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العربيهَ،فينراهولاالعبرلِهَ،تجيزهوهذا،نكرةوهي3،لإالموصول

الترجمة.فىهاهملفولذلك

وهيثمرتها.ندَول:هتااللَرجمةوفيثمرلَه،:الحرفيالمعنى6"أ:بر

مضافةوهينسل(،ذريةثمر،)فاكهة،بهيرادجنساسمجمى؟،منمثونة

ثمزا،أعطىأثمر،!63+مف4النَالثهيوالفعلالمذكر،الغائبضمدرإلى

ولِبدو.العجلِبالأمرالفرى:العربيهَوفي)يثمر(إ؟؟+،منهوالمضأفع

عطرىزهرلهشعبىنباتوهي)فُليه(العربيةالكلمةمعالشكلحماالدشابه

والتنادلواللاء،الراءفيل!ممل!بيهنهماوالفارقبه،يدداوىائحةالدكَوى

!يسور.امزبينهما

معتصريفهحالةفى3؟أالفعلمضارع،يعطيبمعنى!!؟أ

السأكنهَالنونوقعتولماإ؟؟أ،بالنونالمضارعوأصلالمفرد.الغأثب

والمقابلإ؟أ.فصار!لها،الداليالحرففىادغمتمتحركينفيِن

وأبدل!ى(،ط)نهىالثلاثةوالأصولزائدهَ،والهمزهَ)أنطى(،:العزبى

اللَي*،!فىكماجائزالإبديلوه!ا،الكلمةآخرف!نوناألياء"محبريهَ

ني،!.؟3الجمعبدليل*؟زراصا!ا

اوانة.فيحية،في!ث!في!أ

هي:أجزاءثلاثةمنمركبةالكلمة3هذ

.متحركحرفطىلدخولهأ،النأدصبألسحَونمشكلةالنسبباءْ-

وهيلإ+أ+،لإ؟4!،والجمعوقث،حين،زمن،ثعنيلإ+كلمة-

وشددتالإضأفة،حألهَفيالحركةوقصر!،الغائبلضميرمفافة

ا.-هـ-2
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الجمعفيلِظهرالذىلأ++الثلاثيالأصلعلىللدلالةالتأء

تعذالكلمةوهذه،الآن3+:لاكلمةاللغويهَالماددَهذهومنوالإضأفة

مناختفحطالذىالإعراببالَايأوجودعلىبهايسدشهدالتىالاْلفاظمن

النصبحألهَفيسيمالا،ضئيلةآثأرمنهوبقتِالعبرلِهَ،

الضمدرمنجزءأنهويبدو،إليهالمضاف!والغأئتالمفردضملِر-

+أ*.المنفصلالغائب

رقه.وو!!لاثأ+أ

الدالى:ألذحوطىهىأجزَاءثلاذةمنكركبة4كلص-

النأقص.السكونوموالرلًيسيبتشكيلهاالصنَمكلةالعطفواو-

صفحة.،نباتورقةلإلإ+!-

نمأ--ارتفع:يعنيالذيلأ؟+العبريبألفعلمويةعالقةذاتوهى

بالغأ!المفردضمير-ومعنىلفخعأ)علا(العربيالفعليقابلوهوازدثر،

الضمهَصورةعلىيكونانالضممرهذافيوالأصك،إليهالمخمافهو

ألمضاتإلاسما!تهىإذاإلا،كتبه!inير!ملرا:)أ(الهمالةلِا،اله؟

وملاله:معناالذكطكالمثال)1(صريحةطولِلةضمةالضميرفيصبحبألهاء

حقه.-لميئ؟+أ

بد.يثلا-؟أدهد؟*

سلَ!.(،)هـذبل؟!؟هتهالصضدحصيء،ائفنونيمضارعفعل!فىأ؟

وو!ءتسكينهالذكطالفعلبعك!مف؟والأوراقالثمر؟الز!رمعيستع!كدالحو؟

الناليألحزففيفأؤهتغمو!صهما،مكانأفطمكالسعَوطب!حميذبمه؟!؟
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الفرلِضهَعلىزلِادةشرعما:النفل:العربيةوفي،المضارعفيلها

تركها.عمنوشمدَط،الواجبو

يشتغل.،يعمل،يصنع!،لإبئ+

ولكنإ؟لإ؟الأصليوزنه،الغائبالمفردضميرإلىمسندمضارعفعل

حلقياحرفالكونهاالداماسكون1منبدلاألمركبالسكونأخذتهناالعلِن

الناقصهَالأفعالمنوهىلخفده،المضارعةحرفمعقبلهاالفتحوآثر!

هذامنوالماضيالسيجول،حركهَيسبقهااللَىبالهأءمضارعهالِنلَهيالدي

هولأيئ+.الفعل

المكانيالالَلبعأةمرامع،)سعي"العربىبالفعلعالفةعلىاًنهويبدو

والصنع.والمشيالعمليعنيالعربدةفىوالسعي،اللفتينبين

ينجح.،يصلح!!في؟؟؟

بالهاءمزيدفعلأنهكما"مبرلِهَ،المغةفيوالمتعدلِةاللازمةالأفعألمن

منهالمجردوالثلاثى،أنجح،أصلح-؟لإ؟"+منهفالماضىوالداء،

ومعنى.لففاصلحالعربىالفعليضئلوهولمحلا؟+

هما:الفعلهذالحلدلىفيمهمدنأمرلننش!هـإ!ىأنهنأبثاونِجدر

الهاءمحلحلوق!)البألْح(إلالَصلِرةبالفتحهَمشنىهناالمضارعةحفف-

الماضئ.فىاللَعديةبهاءلَعرفالتى

أحدلَح!توضعفلَحةهى5،الفعلنهايةفيالصمتعارهَألفتحهَوجوف-

وأطوإ!لةبضمةمنمبوقةتكونوحين،ائكلمهَنهايهَفيالحلقحفوثت

الفتحةَ"بهذهمشددةواوًالَنطىَإلطويلهَالضصة!هفإنطولِلةكسرهَ

متألفعاطنط!لارإظلكالفلَحة،بهذدصثمدثهَلِاءلَنحنىَالطول!لةوالكسرة

يحملتِح.ه!ا

-لما!أ!
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بعلأ4لرااالفقرلا

نبلا6!ع3جممثب-5؟،بر!،بأنيها؟؟أبر؟*

.؟161!زث!؟!بم

العرييلأ4الةجمملأ

الريح.تبددهأالدىالتنكذرا!بلالأشرار،كذلكلسِر

اللفو!4القعليل

كذلث.،حدَا،أجل،بلي،نعم!ألإ

ذلك:من،أخرىمعانيفتؤدكيابخستحرَوفالكلمةهذهعلىوزدخل

علىبناءذلك،علىيرأ-لإ؟لذلك-؟يرأذلك،علىبذاء!؟لإأ

علىتدلاللَيالتامهَ)كأن(هويةالعئنالكلمهَلهئ!!العربىاب!اوادظ.ذنك

اللغةفي)شعم(الجوابحرفود!ةمعه،ثميءولااللهكانكقولع:الثبوت

الخبر.جوابفحطللمخبرئصديوَاهوإذإطيب(العربحة

كالئبن!3ثب!م

الاء،هذدفحذفتبالهاء،معزفهَكلمهَعلىدخكَالديالكافمرمركبهَهى

فهي3ولأما3ير+!مالبماصلوكأن،الكافالباخح،وهىحركتها،ونهتمت

أخرىكئمةوكلنأبسواءسواء،بَخنبمعنى"موص"كلمهَالعربلهفيتالابل

أفمية،الف)لم!رَقحمدب،،،،بوصقوثميالكيممنالمبدلهَبالباء!،عربيهَ

ازتفي.وال!كأالنلالق.لدىالمشهورهواوثت،والغاب

للثاهتذر،5،.!!133

وح!!تاط"لِرنثو،نشر،ال!6!الثلاصالفعلأحسلهأصتركيفممذ!باية

نجالم!فدفصرفه:المَطنثف:تِل(كل"ندفالفعلومعفىلفظاألعربدةيتابر
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لياالَأليالحرتفحطنونهغمفثَالفاء،انونينفى-كمأاطعل-او!.ا.أبرق

والَصل،لألنونالفعلهذالَأكأوقد،ثركطئتشرةت5-ْ(ْ !و+اء،إلمضا"
بط

يكونأنالتوكددنونكَبلحقهوكان،الغائبالممردالمفعولضميربه

الفعللاموشكلتالهأء،حذفتالتوكددنونإدخ!ومع؟؟3+أ،

بالسلِجوك.

**!
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لفاممملأ4الفمر8ا

ى؟ن!لا!مفى!؟بانلا؟أء!بم!-؟ث!برأ-؟ببما

!،لإا،لمحيما؟+يأ؟؟!،ث!لط!؟

الربية4الترجممة

بينمكانللخطاهَلِكونولا6أفعالهمفىالعدلالأشرارسَبعلالذلذ

الأبرار-.جماعة

الالفو!أ4الكعليل

يتبعلابقومَلا-إيمولأ-؟*

?t!تحليلهأ.سبقوهد،النفيأدأة

أ!7اإواًصلهالغانببن،ضمبرإلىمسندمضارعفعل-أ!لإول

وق!.يدَملميرلِد:فكأنه،المجزومالمضارعمعنىفيلأنهحركالْه،قصراتا

لغةعلىونلكالنلاهر،الاسمالفاعلوجودمعالجمأعةبواوالفعلاتصل

منالفعلممذاأنكما.الجمعوالفا-لالفهلىبينتطابقاللَيالبرايخثأكلون!

اسمحمدفهتملوأنهاكماومعن!،،لفظاقام7ا!!ماضيةأدجوفأء،الى"فعال

يالَوم.،قائم-7أ!الحأليالزمنعلىلْدل"لَيإةفأ.!ل

عدلنجال-بالقسطاس-بالعَانون!لأ3ني!م!!

وهيالمحذوفةالتعريفهاءبحركةالمسَكلةالنسببأءمنمرحَنة

لئلاثىالفعلمن!4،العطرورميميمئمصدر!مني!ىوكلمةالباتجهـ،

،ت.!ف!ح!ك!،!ظ!بخولمهال!ضلواسم،!ضىحكم-"قْ!فى!

بائ!لجردِ":ويقأكعقوبذ.كَضاء؟ضككل،!أ!3نيألمصلىَا!صئروا
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محكمة.لايرني!م!!9+

.زمرةفيجماعهْ،في!؟لإ؟+

ل!الحلثَىالحرفتحتللسكونَالمجانسةبالحركةمشكلةللنسبالباء

بعدهالظاهرالاسمإلىالإحنمافةحألةفينثمةمفرداسم؟++وكلمهَ

ولَبعلَاء،الهاءأبدل!أنالإضافهَعندوحدث7+لإألإضافهَقبئوأصلي

سكونإلىلْحولوالصدرلِهبالَح،صارفالقامصالحركا!،نَقص!.ذلك

فييقابلهمثالفعلوهو6لأ6الثلاثىألفعلماقمأخوثةوهي،كبمر

صفباءأبدل!العربيةالواوأنإلملاحظ،منالوعد".ومعنىلفظاالعرصيما

الاءحذف!فدَدعدة،يعد،المشتقاثفيبيهَالعرالواوحذفتولأ!أالعبرلِة،

.+6لاالمضافالهصثرفحطهذ،

!دن.صد،ارابر!6؟ا،؟لمح!

صص!ديىَ،حَلمةومعنىلغطالئربيةفييقبللمحيما؟6+ا،مفردذكر،8-تبم

.عدل،صدق!للإ؟!اوالاسم،أنصفصثؤ!،++المحهالاثثهي/انفعلصن

ادمتالَامة.

00كا
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ادطدسة4النقرلأ

!6بأنيا66؟؟!!،؟ا،؟فى6؟؟+!+!ل!؟أ،-،ث!

:6*؟+

العرييلأ4الرجممة

فتهلك.الأشرارطرلِقأماالأبرار،طريقيعلمالربلأن

اللنو!هالقعليل

يعلم.الِربلأن!أ؟ل!6-ث!،

قبل.منتحلدلهاشقتعلدلأداة-لإ"

.عارفعالحص،تلأأ؟ل!

المعلرالفعلمنألإ؟3وزنعلىءب،الحاليالزمنعلىلِد!،فأعأ!ا!س!

بثليلواوىأنهلفعللهذاوالأصلاًدرك،علم-عرف-،؟لأبالباءالنا-

يالَ!منهللمجهولالمبنيمجيءأو!لضماثر،الفعلإسنادعنداوالهِظ!ور

الحشابهلِؤكدوهذا.نفسهقدم،تعارف؟؟إ؟لأأعلن،اعلم!+أ؟"ل!

يدعفلنرودعمعانيها:من)ودع(،الفاءالوأوىالعربيالفعلصعالش!لي

بالنَه.والمعارفالعالمص!ال!و!هووادخ.ودلِعفهوواستقرس!نودءأ:

والوقار.السكلِنهَلا!م:فلاناتدعالعربدهَ:فئو

ئَفنى،دَظك-6ب*؟6

إلفعلهذأوأصل،الذائبةالمؤنئةائمفردةإد!أسندصكمأرعفعل

الحركةبإح!لةذلكعقوصوضالهـمزهَ،سهلتوحين6،+؟فىعالمحنما!ِ

إ&ف!هَحركهفيمتمأثلاقمقطعانوالتقىقأمصط،إلىباتح!نالسابقة
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الباءوصار!صيرلِه،%لىالثانيالمالَصعأفيالضمةفغيرتالممالة،الطويلة

الفعلثذامعلغويتطورمنحدثومأانجليزيهَ،7فنطقتانحَلمةوسطفي

يأكل.،*3؟لِالَول6،*!يمالأورحالمعصرفناهالمضأرع

بمعنى"أبد"العربيةفىلِقابلوهو"هلك"7لأفىالفعكهذامنوالماضى

لِصرفالعبركيالفعلوهذاالأنسِ!منوخلاأقر:المكانتأبدرمنه:توح!ثر،

لتاءإسنأدهعنديرأعىأنهإلا،السلمة؟،لأفعالالضمائرمعالمأضىفى

وتنطق.أبدل!اًهلكت،7؟،-*فىيق!:،النطقفيالإدغاميا!أنائفأعل

فيلِنطقلاعستلَرْأصامتأولَصبحالماحنمي،لَصارلِفجميعفيالهمزهَ

.المرضارعتصربف
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i-ثصة!سماعيل

(21-16،21/1-16/1المكويقففر)

6ث!ي؟+لأل!خ!فى6ثإ6؟أبِأ؟6ة؟ك!؟!؟3جم!ء،r؟!1616!!.8(

ثيلأأب!بر؟+؟؟96!لأ9أ3ألما-ئاا؟لأ56بز--ك!؟لأ!69يرإبه!،:6؟لمث

إ؟جم7؟:9؟)أ؟ج!ثا.ه؟3؟.لأ!ا؟+6لمفى!؟+ثم؟6ك!كيبهلإ*3-ةيا؟ا.

095لا!6ءبمئم"7؟!6؟!ظ؟9+ك!--؟لإ+أه؟3*+َنم-6

؟؟!:؟أبمنهْبم؟!+لمهفي؟6ألأ؟2ثغثليمااث!ك!؟2؟3؟35؟أيئ

ث!ياكدئر:+6؟6أ؟يْرما؟جْمل!؟6ثخأفي؟ك!+؟66ك!؟-6لابرلأ"6

!؟في)أ*؟؟99ولكبئثخه!؟دا؟!إ9ة؟يا-3+6!639؟أبزملأاكا

لأك!م!6،؟33نر.:ل!9برإ+ا6ك!فيهئر3ث!لأ*-ص!!ا؟؟؟-ثزأكلاك!11

لأبملأبر؟4؟6ث!لأ؟ب!لأفىب!كاى؟6ث!بزأ*؟يمفي-بلا6ي!طِ-ث!بز5جم!ث!بز

؟!+ثز76جم!ه6لأ؟صلام6نلاإ؟ثاك!أ7-؟ث!أثبم:؟ثي!ل!،+!بهم)69

هيلإأ+!ك!لأ-!هم6)بزث!+!؟)6،لأْنم!6":لإأ.؟؟أث!ا.؟ب!إلأ؟

ء)620)يز6؟؟6:86ك!فيبملأإ*9بم1،6لم!لأ7ةأبنجم!96؟!إثم

01؟)62ثه!66بم15:ث!؟ة2؟++؟6189؟أ;؟-أ39rيغ+!ل!

41ثاثالإم!36416:!إتإأ؟6ثأك!طمثإ؟!هيإ-؟6أ؟.ك!6!66

6يا6إ6ء؟فى

ب!ني؟)ءأ.أ+برا؟"!لإاأ++لأ!ا؟يل!؟ب!ل!

:لأ؟-لأأ-أ؟لا6لاكأ!9ثم

ا!ياثخثلا37فئ؟أك!لأه؟!3َلأإبز؟96ئم!42

:أ-في!91؟*-;0،جئئ-؟ابم

.)؟لث!5*!-+ثخه؟؟*هك!يا؟؟66؟؟نجأيببزد+يل!806-إ؟ك!إ؟بمرا

)"لأك!9!؟6ثاأ!ث!في؟د"7ئ!!لابطلأيا-ث!أ15:؟6ة9؟!لا!؟9؟9"8؟؟ة

؟أ؟ت"؟خ!-د؟5لمآتر؟تأجيثما،.ةتجئبن؟ا،أ؟سأوا:كأ؟6إبهج!ا16-برا؟!ثم؟ز؟ه

ا،!يى،اللأت-!ا-نأالونلم\هالننفي،*(،1:بم"ك!ئِا6ْإتغثا؟6!!6-ة+-ث!إأ

:ثا؟ث!؟ه؟3-ب!لما*ياي!لإ؟+--!م-كاة
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نج!6ثغأ7؟!7؟-!"يخأ!كْر6؟نجبو6ب!ثغ36!-م؟!63؟!6؟13121ذا

بر6ك!!56-66يا!ألأأك7أأ13ثا؟3-؟؟!؟66إ؟ا!اأ؟ة؟6:46؟ثخلم

67-!؟7-،ثاأ؟با؟6-؟اك!7-؟ءْ-بربا!د؟ئره؟7ابز"ر:!!ه؟93ك!بْنر

؟51ةيرأ-ف!ئم!لم+رأ23ث!؟!-إذْ؟3؟؟ةإ؟؟يأ،:إلإ؟ث!)؟6أهـ!ا

!!3أ!أآث!؟إ!أ!136-ءك!3ها؟؟؟6و:لإإ؟.ك!؟أ.ي!؟؟95برجم!6و

7ا-إلأفيثقيإ-؟بخ!يأ9.لأ!ه؟51ثالأ"6ثم!7!؟6إ!لأ!6،:ث!)أإلا؟آ5

31؟6؟.ه9-ةبر6االم95إ63بم9لم؟9يا؟*؟؟ة!م!أيا.برهإبننم!76:)*7

"أهث!أ؟6إ.؟؟؟فىة؟؟3؟إ؟لإ"جميأ؟64؟!ا؟؟في9إ،:أأ!أبمْ!ا5

6؟ثأ!-7؟كب!95؟ب!!6؟ر؟-أ؟-م!6بز؟؟ك!أفي!:بر؟ظ!-5-ك!؟؟لم؟5

أ؟6اثا؟أك!ول6؟للإ!بم؟؟!هثا؟6؟؟هإنجةأ؟6ه):ء!؟70يا؟؟؟؟ه15

إنرلأ11:لإه-إلأ؟م1ل!2-ث!لم؟اك!!ثبئا-؟ك!بهر6ق996!اك!فيِث!لم116

ك!؟-56فى؟6.ثا؟بز::11ث!رأب!أئرملأيا؟بره؟فىإكل9ث!فيء!آ؟؟بر6،،

6للا!بم6-!فيث!؟.؟؟-فيمر؟6إا62با؟ث؟6أإ9ث!بإمائري!يا--؟5؟ث!

اإ"!+-؟ا-أأه1؟:إ؟لأأياث!6إبمإظ؟33ث!9ث!-أ!إ6هـ!رفى8+!-6!؟

ا،-+مإ63يرابخبِرا؟؟-؟؟ث!هة!ا":أ"966+!9ير!!ي!.ثاب!6؟؟!جم!

؟!ئما؟؟لا6"أ؟+.؟إ.!أ؟لأ-؟3!بم6؟هك!؟-ئر)6+أا؟2!إهفي!م!ا؟ة

91إ+كا!ا!5!أ-6؟!بم6ا؟!!أبإ؟913لأ:)3ل!؟6د!+لأا-أ+لأأ؟؟أ

1،؟6؟17جمبا؟6ئماأئجفي!إفى!افيأبم:؟ة9؟ي!؟؟6؟؟63!ا؟م-بز

أ"ث!أ"أ6!ياأ؟!663تثاأ؟أم6!%ك!يا-فيلإ!م؟%بخ؟كمث!؟!ا!؟

671!!اك!؟ك!؟7الأئج؟لم!م-؟،أ؟ي!لأ-+!إ؟فى!زئأ17:أ+إي!د؟6؟ام-+نم

.-في-ك!.ك!يا-!!؟لبز-لأ--بخا؟؟6ك!؟6!-؟؟كمإه!أ!ك!؟-؟يلمأل!ك!؟؟9

)!.أآ*؟+!ثأال!ا9؟جما،:5أ-!5!!جمثي!63ئ!8؟أيأبرأ-ء؟؟ك!3+بلمبمبما.لادب!؟

ا!ك!؟؟+!3؟ا؟!18:؟مب!؟49لم؟آ؟بر"-ر!ا!أب.-6؟7-9برا؟36--إميم

"!+؟ثبمة"،31"ن!!فييهلم؟-مل!ك!؟مم!!-أ!اإترأ3!!-ب!3ك!إ-؟%؟9،!؟-مئي

ا(ةد+"!ة؟؟"!بر!ك!6ث!إثغم!-؟ة%"ي-؟:!-ك!يمه795؟؟+ا":6بخ-

ة):؟إهلإ!م-.ا!ك!!ح؟!؟،،أ3-ياير"أإ!ةأ؟"*!-؟؟.د3!!إأث:"نصل!!يم
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لهيوسفوثنممك!رعوقعل!2-

(22-ا!ا/1المك!فيسفر)

ل!؟-ة6!+في؟إ56+!أ36+ل!+،!6.فى!بمم!!+هثر4161

3!6لأبز-أ3؟،بي+أ8:+ك!؟ nail2فى!أ++7.لأ ni+!962بر+في6؟أد+ك

ر!أ-؟؟؟6؟أأ+!افيninك!؟ثم؟أ+أإبمل6؟لمر:ث!؟+أ16+يْإ!؟6

!3ة-؟يأأ+؟ث!؟يأ!ك!+؟لمفيلم+بأ"+د.أ+هآ+6ك!-؟+أل!6؟ك!بز

".لأ؟يمك!+6!؟بخ+ج!+++ئي!6-أ+لبما6+أ+5؟ث!)61إبه!6:4كأيز

؟+!ل!؟؟!!ابم؟:3+لأ+م!367م؟*في+؟برك!+؟ج!6+إثبأ+67؟

لأ،)ير6!6،:أ+أندك!أ+؟ث!؟؟+.ي!+بمث!أ+لؤ!أ9!ب!ثأل!لأ!ر3ا؟"لر+

!!ثر9؟؟!أ+لْأ!ادإ؟7:أ7؟*7؟؟أ+؟لمحة!؟36ث!+6+!أ+جم6!*ثاق"

أ؟إ+3+بأ+!إئام؟6!يمجم؟في+؟أ+بزْ؟ث!6!!*ثاكايم!3ك!+ثيأ+؟لى

61+ألأ+39!ذيراث766683)أ!: in+هـ6؟+-ثخ؟-؟+بإ!بمإ؟7؟ك!ة!ا

66إ؟"ا-دأ4؟+-؟؟ولأ؟؟ةكم؟لبما+ثئ!+56؟أ!+-بر؟-؟ثم!3!،!!

؟+-،6؟ك!في6لإ6؟+8-ثم56؟!!م!+8+-!غ+6:لأ63ثاك!أ؟هة

)6يخ!!!مث!ك!+؟ا!م+أثملأثيأب6برالمحر6+لأثما5:أ!يز96ثىأ2؟إ*؟باك!9

!اثئما6ث!10،!أأأي!ئمأ!63:816!؟ك!!+أك!+9فيك!!؟9ث!؟5في6؟9+

؟6بز"63لمليما؟جمد!!42؟ثموللم؟:7؟!أث؟نمث!لمحم!ولإ؟6لأوي!؟6

ثخ؟؟!أيمحق6*؟-؟وِل!؟،و6إ؟رو؟+-؟وأث!653-!ا؟ي!3؟6!بإ!+)!6ْ

أ*بهالإ؟-!%*!فىه6كأفىئر؟ييأ6-؟ولئينثنغ؟6؟في6؟!لمح!ة7

3+؟!!ا6؟أ-؟ث!ألمحإ+أ؟96!أك!3-6إ،بم؟*ثم؟لؤبزإ؟هإ143؟كلهـ6:

!أيمأ67حأ6-يا؟فيلؤ-ثض!3ك!4إ4؟:-ئأ6ثون-يا!"برا666طِب!!م؟!أ+ث!!

16بمفيثأأ!،!اظللم؟بخث!م!ك!!أث!قِييه؟+6ثعب!إلأهـ6فيك!ا؟6ذج!+6ب!9-!اول

-r؟إ؟هير؟!!!ا.ئرهك!!،لبأثا؟65!ك!!الؤ-+3ب!-مم!!9أ16ي!إيز(ة:غش

كهت!في36إبم!6!ئبنبرء7لبماياممصذالد؟أج!+6بزك!+ل!-ثئ6بم71T'6:+لؤ-ثىأ!!ا

6؟ثع!3!6ك!أيم!يا-ي!تح!!ألأي!مثبفيلأيث!-أ؟!ر6.؟أ-يز18:ك!6بز3!ثق

في-أ+؟لملم!فيث!أ!أ1؟!!ث!+.-فىو!-%إأ؟!:36!ث!-لم9به-لأ؟6-بأ

.!--ال!7؟دا6؟ثم؟!+؟9.-يأك!ث!+ثخ.3،أ-ا-أ+*ول.6؟ن!ا-أثأأ؟ا-اأ؟!أ
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لألإبر2+6+؟لا+53أبم7؟أ++3؟+اذ)لأبه!!:ض)!!د"+

بر--لؤ!في!أط!إ+؟ثخْج!ث؟؟+*لمإ؟في41:؟جم!3؟جخبا+؟!ثخ؟؟أ+3؟

؟*+بي28:ح!بلإ*؟؟كز6برث!36لأْلأأ؟ثيم!!ملم++؟ججمم؟ث36يم

+!+ت:+أدإة3في؟3+يميم.د+بمثخ!ه+لل!!6ثاثغ؟*!دا6لأ؟6ييه73ت

يم!3؟6؟!م!:!؟؟أ+برا؟6!6+ه؟بم+جأ+أ+لمح!إجم؟ج!ثأ*!؟دلأ

طِ-!+")فىأ*أ+؟في+5!6؟ج؟؟لاكايمك!3+بخ+++!6-يخ؟؟!لأثا؟أبم"2

؟6ا!++!أ؟؟+لأ؟3-طِ؟6،؟أ*+؟إ"ك!6:94ثا+د1.2"إك!!"غبما-؟؟

.+ئر7لأء43!:+لؤ؟3)+؟بر+!+لؤلأبر+!؟مئنك!في6+ك!؟يا*بم+ي!

5أ؟!اأ+؟!*!جم!ثذ+؟بْأت؟*5؟7ت؟لأ!كم؟إ+ى*!.3-حمأش!ذْ+؟"

لابحمايم!+-6؟أ؟بأ!ه+أ؟زظ+7؟نخأ+هئرج+أ+!ثمل!س:ك!بز؟؟+

كال!لا3لإ+ثا؟ج!؟6!ة-د!++؟يز+ا؟+"ثا+!ة3-ةئر!3نرإ+ة!6

+"لأ!9لأ7جول3+ي!+ل!+3-؟ك!+؟*بر؟+بمبم+ثخ؟؟أ!؟02:دبأ6

ك!؟3.بربر؟ثأ؟!لا""ثمبر؟أ+!6!؟"؟.ء-لأ،02؟لد+ث!+-ج؟؟بم!+

3؟ث!ك!لأث!؟--3لاكاحون+ترأ؟6ول؟لأذ!!ة؟*!6أجم!:7!!ظ2

دإ:!مث!ك!+3؟بخ؟ةإطاك!-!!لإلأأ؟:؟3-؟ك!-3د؟؟لإ+أبرئ!3!!ظ2

؟؟؟أس!ث!بمإلأ؟ر6:8؟في؟أ*6-77+هبرأ؟6-يرث!بمك!6جبم؟؟لإد

3*ييه؟؟!ب!36!د6!+لأ؟ك!؟.!لأ3ِز7؟؟جملم-*بر!؟!بمبيمابم+لأ+3-لأك!

ث!أ:غلما؟

!ي*كغ

-ء،1-.
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تقاذهداموسأميلاد-2

(11-2/1مم!سفرا)

3[!1 2 31a6)؟لل!6إ؟؟،:ب!!ا-3"3-مهب!70؟ض!؟؟!ام%؟!"؟:أاب

ك!-ا!ار:95في؟!6"؟7أفه6ظلم؟الأ6فىأبأ-9بركالأ"؟إلما؟-!ا!!ر

أ23لإلم!؟6؟63؟أ؟7!إ؟"؟؟3؟أ-7إ؟بمأا9فيظ؟أ؟لأثر36ة

بن.ث!7أوليإ؟ه4:!6؟وللإ!ا-!ا3!!إ31!ل!6ث!م-؟!!أل!36أ+في،

ث!6لا؟-؟9!في6ثالألأ6ثى7َلخ6إإلمو:أ.ثأ6-؟بأهلالأ6ثا؟بأ7ْا؟إفيو

بمإ؟!م6أأ؟أبهةث!6بر؟؟-7؟"؟الم6؟لأ-ئهـ6يالأااف!لأ)؟ا(9لألا"

ل!ب!6166،6-لىلأ96؟؟7-!أهاإ!!7إبمئمإ؟3،آ؟هإ؟برا6؟7-1؟في6

؟3--يا!-نثاك!6كم؟لأ!أأ:(956؟)7ب!2لمثالأ!6؟ناأأ!91ئابأ؟ي6؟!7

ك!7-أثالمآأ؟9؟بأأ؟؟3؟ا3أ!ا9فى؟ل!66\ثا،%!-لأ؟69؟؟نجلألأ:6

؟م-؟ك!؟مث؟بأئا)6إ؟!ا!298!أفي-36-ثمثى6إث!لا؟6-صا8:!ا!هـ؟ة

ث!لأ6!أ؟3-؟9130الا؟69لأ3-؟6ثخو66إبهلأ!مأ:6ثأ؟ء!ه5

:6ي!.؟ةاإول6؟!أ؟؟نبلإياإ؟ي!3؟أ؟7-!برا؟بم.9!!إ9ناابرا!أأ؟9

؟".لمءأأ؟بميا؟ا6.،؟1-يا6لأ6ثثم730ثاأث!6أ+63بزنماياه6؟أ15

!!ئ!6لأ:؟ا--يب!إه1ثغإبهلأ)6..اأالل!11

ءي!كابما
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العثمرالوصايا-4

(1لأ-02/1مم!اسفر)

002:؟ك!؟6ك!+.ث!؟--3؟.ه.؟؟!أ+7؟؟.ك!؟نر+!.يي؟02

3:!9؟23+في2ء9؟؟7أ-3بم!96كلْيم6!رأ؟لأ6ب؟جمبم++!6"بي!ز!

؟ا؟هئجع6يأ+َ؟؟؟ك!4إجم!5؟؟-؟لم56يم؟بزك!؟ئر*!+-؟6ا-ك!!إر

بر!مإلااإ؟ثبم56!مول؟7ه؟!-مم!*نج:ا!مجْ"؟ةبر؟كغكلإ+71؟ث+ول!لث

9.إ-ا؟؟؟؟في9بر؟ا؟--ةأ؟"بم)77إ!3ياك!-؟!م؟بم-هـثأك!+ملأ

د6ث!!؟-؟بهأء.نمْ!إفيثيائاهنرة-ياة؟نهـ+ثة+يمكت+ث!جأك!؟ك!صه-

ك!؟،!:؟6.في؟39ولقأيا6ير-*!أ5+15!يا+.بخ؟.!جمأ6:جمل!بخ،

6-يغك!ي!فيك!663إ؟يم+؟"6بر؟،6ولأك!به-9؟+-*5-6+ة؟؟؟؟

بمبم"5ث!+،!؟+7في؟أهإ-3؟6أفي!5!:ك!!كا؟أهكابم+ا-؟"

لَاكىا-؟"ااب!بر95ة-9-ةroilلم5ةفيياك!-3؟لأَمى++ثذ+ئليمة9*89كاا
005-،5005،01+ا-حز،

فيْذبم!فيثي36لأنجأ؟إ+أأبراك!برل!ذ+اباك!3ياَثب7عي!ظ-+؟!جمة؟*6

*+ث؟+!*شجمإ!-،!ةثؤ11؟+516؟قيفي-6ابميم؟60ول66بر؟؟دب6)ا

ئيما66؟ثأبثأ!ثخيْ!إ:--؟هبر؟-ك!65؟+َص!.؟+،-في-2؟ك!!!15؟-هـث7؟فى

ك!-8-+بَ!ثغ012:"6؟يرا؟؟!+5"أ!؟+-إآ6إ؟6يرثبا"؟-1،

-كب-تول؟،أب!؟؟؟؟!9!؟!16:و؟!فيألا!أ!ببم؟-هـ-أ؟66ب؟

:6ك!.بزمة؟!"ا5:.ةك!.؟+9"بمى6:5!ار+سمأث!؟ج!!!،

!الا!ا!:.لإير+هيإ+بر؟ب!يم7ئم!ث؟ولم+501:تجثةد!إك!هُا

بنأ؟أ:إ؟؟+ة"8.كإ؟؟أ6،؟لإ*!+!6"؟"-؟+ول6؟يإ++في؟+في+

:6لإأ؟!ا-كأمم؟في:ا.أ-غ؟

.-!صلأ-ط!!لا

.-ه*اه!6
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الأنبياءاسفارفانصوص

22ا!اولصموليلسفر)الملكيةنوق3ا- - /qA)

5يأه!كأ؟؟5+لل!؟ولثخئر!ابملإ+ثب*-؟كاح؟أأكر!3ئت*يأ7++لإ"

651-د؟-؟ث!3!ياك!آ!كظ.+ج!"؟551:!63؟9في؟7!+6آ؟!؟

1)بز:+!-أ+!منم!؟!)ه:6؟؟؟1؟2ة؟لألأ؟!لأ؟-يا؟++!

!3ك!؟!!بم؟!بمولكا + i6؟ثيم!6!الأ!هr-إج!!د63ب+n;;o,جمابرد+كمثتأغ

ا!*؟بع!+فىثا!-*؟أ!ا!اهبا21:جملأفىبر؟ل!إ!7؟6فيا-6؟،6ثب71

أد!أ!؟؟*65-!مث!!آإ؟لأ!+لأأ6ج!في+أ!اج!في؟؟*كأأأ؟؟بز!!+؟نن+

ا،--5ال!)،:+أذفي؟أ5؟أثْخقي6؟أ+؟ب!؟؟+برا35ق+"برث3أفي1،:أدد؟

أ:؟لبماد؟6إيلإا؟ج!بم6!أد؟تآ؟ئر"ير؟فىج!!*3-بر؟53ير6!أيْم

إفي--1516ثإئ!ئر؟6:16؟ه-36*6!الم-!أئي263"-حإه91؟6؟36

+؟3-7!أْ؟*بر3أ؟-ة؟يأ3-بر+أ؟*ج!!+أفيث!+أ؟*فيح3-3!لإلإد؟-!

17:ت!ثم؟6؟2؟؟66-؟أإ؟ج!يهأ!+ي!*لمبرحه:؟ول؟ك!ثبهلأ!بْك!ك!+

51ثك!إغير!؟!7ة؟؟ثب!ق!+!ير7؟!*ْلمفىثا؟"أ-؟"أ!!جمة7ل!؟)8

54،!ج!ةأ؟!أبريأفيفي؟!؟باكْ!؟%!؟افى:"أك!+؟!أ!ثف5فىبم؟6؟!؟كاغ

م!3؟تبرألم!-ك!لم+إ6!ك!و!لأ؟*63:إث!+"؟5-9؟6ثغ!اتم!ه؟"ول+6

ةا!بصبلا)2لمح!ثلأأ.33-!الأ؟بأفي!3اأثلأ؟6ل!بم!7فىلم)خنثا!ة؟لظ-تا

كةيز"ي!-2-!:.إ+!لابرك!ثم،!؟؟ث!؟9ءثخ؟-6376يمبملإ؟؟جبم

كايه!ثييِ.-؟*يبمآ!يمتِ+!كلغ؟؟7!اثبجمبأثا!كاتجميمظ؟5-بمج!حلإ،.ا؟!+

:؟!++6؟حم!6بر9إ5؟لأ!أك!؟-يملإجم!

-ا67--
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(14-3!ةالملوكسفر)ممليماقعكمة-2

،ا-ك!طِنم+!+ث!؟"*؟9ثغ5)؟ث!!؟بزلمدئؤ3ْثم؟!!ا6+!أيز"

و-!؟ج!ر115*دْب!و؟أ*؟؟؟3أج؟؟لأ+؟!!+!ابا-+أ؟لؤ

:6ثأ-؟؟أ+!بم؟؟)،!6لأئرج.+3لأ؟"+؟بذجمأأ!أ،بر+-!هفيطِ؟

"6ثند،!+أ+فىه13؟7+فيكام-!لأ!؟كا3++!ه!ة+!*-"

كم3-لأ؟*+-؟أ*63د؟767!7+76بمد31ججم!67ؤإ71أق؟

*ث!لأ77:؟+بر،أ!*؟-بر؟؟أ6!د.أيرلأ؟مبه!؟أث!+8+!ث!+نم+؟؟+

لمل!-3*افي؟639+7هـيه!بم!3-ي!ث!-؟+ثرك!؟!ب!!؟!هث!6؟+لم+

فيحْ،2+يم*6*67ث!بها6كأث!-57:أفي"ث!كاثإجم3،إك!.-اظأ

"3نأ.دكليدلأ67؟لا+!+5:!؟دهإهجب+"بم5؟"؟!م؟ممنن؟يزذ

؟غ-؟!ذء*36؟ه+؟،كاحز*3ث!3-!أ3،؟؟برك!+!جمم!س؟نربمع

51ةك!؟ج!6ئيلأؤؤث!لأ-3+د+95الاة؟!+بر؟ج!6ث!ول

ثئن؟5ث!+جوأك!نما*أ*؟!هلا"!.+88؟+.؟+-؟36+)1!ه"+

+8"ثبل!؟*!أيهأ!،!7!*!هيلأثأ؟؟!"يئأ؟+++7--3*

ثل!!:!2!!*37؟7بها+ثاب!3!ك!!!ق؟جمايم!7)8

-"؟برة!!+رنم7بر!؟د2لأ11!لإا؟كل+.+76بر؟9،"

؟كل!ثاث!أ+*ثه!يرهررثغكلا7::بميهk$أ!بم؟+)7؟76ثبم4ر

ثغ؟-675!3!م!3!ب"7؟"-ثينك!؟36ء-ثخدش.-نملرث!ه6ثأ

+6؟؟7جم!1؟لإأحمي؟ج!ة؟"؟+بر؟6!*6اابرا*!ا،8:"اة+ه

7 Tzmll6البم3+8ثالإ!ء:!

!،ع
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لمطدمهلمبعاا

لئويةلراالمة4العشرالوصايا

الأودادصية

.6نجيهاي!66؟؟!إ+إ؟6بر!3-

.!ية؟؟،+؟ج!،!؟!؟؟؟م!أ!!بم؟،6ألمحإ*+-

لإ؟!؟،!يم!ي!؟؟،؟6،+-إ؟-؟*

:؟،ثخ

الترعمة4

يكنلاالعبوديهَببَمنمصر،أرضمنأخرجتكالذيإلهكالرباًنأ

أمأمئ.أخرىآلههَلك

اللنو!4القعليل

أْلا-ث!3!،

فالصيغةالضميو،لهذاالأفدمالصدخةهىوهذهالمفرد،المتكل!ضمير

هىضملِرلِهَثَاعدةاوضنصرصَنعبارةوهى*؟6،الشائعةوهى،الأحدث

والآراميةوالعبريةائعربصهَاللغاتفدهإتفمَتاوهو،والنونالهمزة

)ث!(الطولِلةالفتحةفضلتَفال!هـبيهَ،الصائتفىببنهمَوالاخقلافوالحبشلِة،

بعضفصلماخدملِل!-ماوهو6الطويلهَالكسرة)1(العبر:ةآدهـتخِنفي

الأصللِكونأنولِحئَصقخ+ثا،دو3س!ولبالإمالهَلِعرفبماالعربدهَالهجأ!ا

باشكشرالمتكل!،اءدٍأتأ،!!ا!ستَهالفتحةإلئلَط!رثمالكسرهَكانالعربي

إ!6(.أجخ!!ةبفثس!العبرلِةفىللمم!فمالمدصلالضمبرو

ز؟نم!لىت!!إلفصف!!،م!عنماا!بَ!ماالفيمهَأ(سبويخ!ائصيغةأعا

ضصءِهـتمتحَلمهسولأ!فب!االاْخنِووالمتطع،!5akuالأكديةالصنِغة

ا-.-؟6
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العننلِهَأنولِبدوللتأكيد.المنفصلالضميرمع51وتجوأتولدو،الغضل

حركدينلَواليولمنعهللمخالفةبر"*3الكأفمعالكسرهَاخدارت

مدمالَليئئ.

معوالمؤنثالمذكربدنتميزلمكافةالساميهَالاخأتأنالمعلومومن

المخاطب،لدىمعروفالمتدلملأن؟الجمع؟كذلكإلمفرد،الملَكلمضملِر

الليجهَأناكلَشفولكن.جنسهطبلِعهَعنبنفسهيحدثأنلِهمهولا

أفضلولعل"aniالمتكلمهَ!!،،وضميرالملَكلمخمملِربلِنفرلمح!الحضرمب4

المنفصلالمخاطبةبضميرملَأنَرًابالمقادِيحهَنشأالثمكلمضميرأنَلهذالْفس!ر

(1(anti).

لربا،يب!ييم!

ولهإ؟!!*منهوالمستدَبلالماضر،،الفعل!أ!الصلِغهَ!ه؟صل،

11.وجد/كان":والمعنى+؟+هئالعبريةفىحدشِةاْخرىصوردَ

يسلَدَر*6يوجدلِكون،*الصملَقبلالفعلةصورعلىاللِهودأظلقوقد

تعظلِماليهودأرادأنوحدث"،الوجوديعطى)منيكرن()منوالمزاد

63*+أمنهثلافنطدَواال!روف،هذهنصثَىمنفدخوفواالرب

جمعفهو،التعظلِمسبلِلعلى)!سأثلَي(الحرف4والترجمهَإسثي(وععتاه

ك!نوالأ!مالأصلهواليهودعندالإلهاسكلويؤ.)شِدإ،بمعنىالأ!أ

اسم.

كئمهَو!ثق!بحركأ!المستمئئالف!!ضئطصكلىاليودحرصوقد

المركببألسكونالمشكلةفالهمزةإ+أ+،أبخحوهذاعلىفح!اء3،؟!أ

.اصز،6؟رنالم!العرنجيةفقه)1(
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فدحةالواولَفَالقصيرةالفتحهَتحولتاللِاء،تح!نأكَصرسكونإلىتحول

بالنالَطهَ)أ(الممالهَالطويلةالضمهَعنعبروفالهاء،قبلللودفطولِلهَ

.اهأزختها

منهاسابقْاارتضشِاهمماشأئاأقلألاغمملهذاأخرتلَفسيرا!و!ناث

هوىهو)يثوه(اسممنهاشتقالذة،الجذرأنإشتوصل"الذىِإهشتا*راًى

الأعداءببروقهلِسدَطالذىأىِ()المنسالَطلَعنئو)يهوه(سالَحث،بمعني

الهواء،منهاالتيالعربلِةهوىمتىإيهوه(أنوزن*فلهاويرىوالآثملِن،

كار.بمعنىأ+7الفعلمنأنهلديناوالرِاجح3الأممويةفييسرى3ومعناه

أخص-آدناى+:قألم!مونموسىإليهودخطالباحثأنوالعجيب

ورؤف،،وصأدق،ديانممثلهانسائ!أمالَعألى،لهالمشثورةالأسماء

والواوألياءمنيلَهجأاكىالاسمأما.رالاشتقاقالعمومفبينةفآلهورحنِم،

ا)1(.الغيراشيهيشاردُولامشهور،ا*مدقأقلهلِعلمفلالِهود()-والثأء

-بهك!!؟؟،6

وبلحظإلدِ"المضأفألث!ابوحَافالثه،"؟هجيملأمندمحونةهى

اصلهالأنلم!لِرورل(الحاطفإالمركتبألسكوقمشكلالهمزةحرذ!أنهنا

الهمزةأخذتولذا+!!،5ِإ!السك!تالَبللاالحلقحروفولئن،السكون

.السكونمعألسيتول

وألمةثد،لطعضطلِمثراس!نيجتب!صدفَعل!جأء،مفردهناالبللةلفظو

إلحرر*ور-،لمح!وتلمبش!وز(ْأثطنيمق/1-!إنوصرإ!هـ،!ااأوإلهيكعنح!للإأ؟من!

خحهَمحرحح!91،!،()إل!!*أ.!"!؟!طثإ،ساسؤ،ة:أإا!إل9-اعده4َألننمررِررجا-ممهم!فَ

ا!.صالحائريندلالة)1(
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وهنأك.الآلهةجميعصفاتيجمعالمعبودإليهمأنعلىللد!هَ،الجمع

كلمهَفىالمحِتدَابل(؟!:)وهـىالمذكرجمععلامهَإن:يقولرأكط

العربدة.)اشلهم(

إلىفمضاف)ابل(أو)إل(آخر-هاسموكلالربولة،:ا!العربدهَوفى

البفطهَاسممنمكون)اللهم(لفظأنالعربابخحاهرأىوكَدلَعالى.الله

الجمعلِجوزلاأنهويرونالنداء،)لِأ(عنعوصْهىأتالمشددةوالميم

الشاعر:قولنظزهمفى"شذضنهوالمعوضالعوتا!لني

اللهمابااللهميا:اًفولألناخدثهاإذاإنى

الذيالدَديمالسأميالمشدركمخلفاتمنهىالميم!تهأنلدلِنأوالراج!

كلمة.فيالساميةاللغاتأًغلبفيشانغانراه

جكأخر!ألا*؟،!!

فعل،أخرج+أ؟*،فالساضيبه،ومفعولوكاعففعلمنتتكون

فيمعناظهرتالدياوبالوالفاءمعقلالأصلشوهوبالهاء،زفي5

لفطالِقابلهوالذ!خرج،،لمحإ!،ثحطالثر6المجردفىنراهاولااء.!د،أ

إلىالنجأسةحالةمنالخروجيعنىالذيالرضوبممنأوضئ(وع!ت

الواومنالقثيمبالأصلتحتفظإلعربلِهَأنإيلغتينبينوالفارقألطهارة

الواوفأبثل!،الأصلهذاطورتاشعبرلِةأن!ثْلِنفءالهـما-3ووالضاد

الشجمزهَو،بالعربلِهَ،خاصالخصا!،حرثلأتبالحاد،الضادوتتولِاء،

نجتطوبلذلكعنثولشو،لَسهلهإنمأ5اسبرلِهَ،تللعالاأاكلمةآخا-فى

،يخرجإفى*منهالمسهؤَإفى،ودال!!6تفصصا/،!ب*،منا"-نجذةإاشر!ه

.جأخر&!و-الأمر
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!+أل!*؟"الصيغهَفصأر!؟،المتفلمضميرهومعناوالفاعل

كافوهو6المذكرطبالمفضميرفهوبهالمفعوكأمأ،آخرجتُ

.الخطاب

مصرأرض-هن!بما؟؟3-!م؟؟!!

النونفيوالأصل!مأ،ائجرحرفعناصرمنعنصرهوالملِم

راء،أوحلدَياحرفْايكولتلمماد!االاليالحرفففىلَدغمأنالساكنهَ

حدثكماصيرلِهإلىحيريقصنالدصبالَةإلحزكةبإطالةالتشديدعنولِعو.ض

قأ.الثميممع

اللغتينبدنوائفارق،ومعنىلفطاأرضكلمةتقابى*؟3وكلمذ

الهمزهَوتشكلت،عبريةصاثإلىتروتْبهتي،الغريةألضادفيصمئل

-للإ؟؟6يدَالالإضافهَ،لِظيهـعندالذيالفثعوالأ!ملبادخميجول،وألرأء

دخولعندالهمزةفتحهَتخهركماأرنحمى،-*6انْجدءو،أرضى

المؤنثكلماتمن)ارض(وكلمة،؟*؟3يقالعليهاالتعرلِفهأء

تأءإدخ!النزمتالتيالآشوريةعدامأ،الساميةاللغاتفيلسمأعي

irsituفيهافصأرتالنمماعالةالمؤنثاتمنلمجرهأوعلىعليها،اصاأندإث

وس!لِنة!كين:العربيةفىنقولحَ!صا4ْأركأ3

بحجةالىطصب،صورةعلئهقرجاءتلم!!هـ،ئعنى؟لإ؟!!وثثئمة

فيالهـلمهَبتال!وكَدهـالح!معيد،إنتلق:همايدلج!!ذَإفلثنِقدنتونمحممرأن

ا!قديمهَ.التلهَعلىللدلاْلهَالب!دتوحمدبعدالع!لىصورهَ
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العبيدبمتلإ؟؟،!-هن!م؟466

الباء،حرففيالساكنةالنونوادغمت!مأ،الجرحرفيمنمكونة

الكلمةهذهإضافهَعندالعبريةأنالمعلومومنفىإ+،أصلهأ؟6+وكلمة

بهلَشكلالتيللكسرا!لَدادإلىوتحوله3*المركبالممَطعدتلَتخلص

كَبيلمنصيرلِةفصارطاللكنهلخِريق،الكسرهذاكانوكَدألباء،

قبل.كمنالقخركةالياءعناللَعولِض

لفطاالمالَابل6لإبرالسيجولىالاسمجمعهىلإ؟؟"!وكلمة

نظزا9كودتبالمصالفاءتشكلاأنالجمعفي!الأشكمىو!أرعند،كله،ومعنى

شُكللنلك؟وحدهالسكونيقبللاحلالَيحرفالعدنهىهناالفأءلكون

إلمركب.؟اسكون1

فىالقدلِماللغويالركأممنهىالسدجولدهَالأسمأءهذهأنالمعلومومن

فيتقولكمافْعال،وزنعلىالبدالِةفىلَكسيرجمعجمعهتمالذفيالعبريهَ

لهلِعدولمالعبرلِهْمنالتكسيرجمعانقرضأنوبعدوعباد،عبدالعربية

وللاطمئنانالجمعلتأك!د("د:)لجمععتعةالعبريةأضالمحتوجود

الملوفة.بالصورةمجموعةالسيجوليةلكلماتهذهانعلى

-لِكون!؟لا+

ففىالمركبةالأفعالمنوهوإيرلإ؟،وزنعلىجاءمضارعفعلهذا

يخثكان،-+إ+العلةحر،فمز،يتكونحنهالماضدهـالأنالعبرلِة،

العبوكيالفعلمعلفطأيتفقوهذالِهوى،هوىالعربيالفعلويقابل*صأر

+إ+.ادفإلمر
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خردنآ-V،؟؟ث!

اللَيلا؟6منهوالمفردالمذكر،جمعصورةفيهناالعبربةالكلمهَ

أسماءمناسموهى،الأولمالَابلفي)اخر(ومعنىلفطاألعبريةفيدقابل

رمزلهالسِرالحيالخاءالعبرلِهْوقابكَ.خلفهفناءبعدالبالمحىلَعنيلَعالىالله

حلقئِاحرفْالكونهابالسكونالهمزدالعبرلِهَدثمككَوقد+بالحاءعندهمكَابى

.وحدهالسكونلِقل!لا

بجانبى-هنبالقرب-أماهى-وجهىعلى-بر؟،-لإ؟

اعلىا!1الجرحرفومعنىلفظْايقابلجَر،حرفلأ؟الأولىالكلمهَ

الجمعصورةعلىجاع!الديالكلما!منوهص!3"،برالنَانحةالكلمهَو

ومعنىلفطاالعربدةفيتقابلوهىسطح،وجه،دبالمف!ذَزجمو!ح؟،5

العبرياللفظوجاء.أفندهجمعهوالبلِ!،أ!الساحة:والفناءفناء،كلمهَ

للوكَفقأمصرإلىابخون؟،توطلِلت؟(،-!المتكلحىلِاءإلئمضافُا

علدهأ.

Q*،
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الفاليةالوصية

!نجبها6؟+أ؟-!ولير!؟؟ي!؟6-؟لإلييهأ+-؟*

نجل!6ي!!+يم!يمنجم3؟؟ثا6نيلاير!؟بأ!بم!م!!!يمنبها؟

ث!.إ؟!؟؟إ+!يمي!؟نبلا6b؟3؟!+يم3اجمم!!!بم؟

:!؟يأث!؟،

الذعملأ4

فىمماولا،فوقمنالسمواتفيمأصورةولاصتغا،لكلَحعمنعلا

لهمتسجدلا،الأرضئحتمنالماءفيلمأأوتحت،منالأرض

تعالدهم.ولا

اللثو!4ا!قعئي!

-لاتصنع؟!ألبالأ+-؟فى

ومعنىلفطاالعربيهْاللغةفيئقا!لنفي،أداةهي*؟الأولىأئكلص!

طوبلةضمةإلىنحولتطو!لةفنحةكلأنوهوالمعروفوالفارق*لا+

؟لصورةعلىاللغةهذهحاف!والدالعبولِة،ف!اللغو!!ئتطورلمحبغاممهلة

مكانىقلبيحدثالنهيالمرادنيكووحال!ن،والهمزةاللاممنةلكقابالة

والنهي.النفيأدات!بيقلتمييزأجطمن*؟فتحسالرئلحرفبن

وقد؟لإبئ+الخطالطبتاءءالمبا-5ِالمستمَل!اشفعلهىالثافيةوالكلمة

وكْوعمعاملةفعوملتفبلها،بمأالاتحماللشدةالإعجأم،نالَطةهنالتأءخمت

العربيةاللغةفييقأبلالذكطلألأ+الماضيوالفعلالكالم،وسطفيالتاء

مكانئقلبوحدث)سعى(دفعليقابلأنهربمأوديل)عسى(،ومعنىلالطا

صنع،،فعل،عملبلمحقرج!العالرىالف!وأل!خأصصةلعالركط،العملفي

العربى.(سعى)الفعاطيؤديهامعأنوهىاُعد،
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قبهالمضارعهَحرففإنحلالَي،حرفهناالفعلفاءلأنونظزا

إلىسًغلِرفلاثمومنالحلىَ،حرفشَاسبالتيالأصل!هَبقخحهلِحتفظ

الحرفشكلكماالعبرلِة،فيالمضارعةحرفحركةهوالذيالكسر

الذكياللَامالسكونعنعوضئا-بالَحالحاطفالمرحَببألسكونالحلقي

لَعمل،،تصنعالمستالَبلفيالصلِغةفصارتلَحته،الحلقيالحرفيالَنله،

المعنىللِناسبصنفا،لكتصنعأنيجبلا:هناالحقيدَيهَوالترجمهَ

.أخرىآلهةلكلِكنلا:السابىَ

لَمثال.صنم،=ير؟؟

والمبنىنعَشنحت،:اًى30؟الماضَيالفعلمنسلِجولىاسم

،نقاش،نحا!30؟المبالغةوصلِغةنُدَش،،نُحت؟؟!؟منهللمجهول

النطىَعلىالدالةابخقطةيمنالفاءفيهاخلتج؟؟كلمةأنالملاحظومن

الفاءمعاملهَفعومل!عليها،السابالَةبالكلمةالمباشرلاتصألها!الانفجاركط

الطمة.بدايهَفيتقعلماشلَي

والفسيلة:ءالردىالرفل:شئكلمنوالفسد)فَسلت(،العربيوالمقاباط

صلهَذاتالعبريةالكلمةان!يوفِيوولِغرسعنهلُفصلالنبأتمنجزء

والجمع،الواحدلَعنىكلصةوهى،الحراميعنىالذى)البَشل(بأكَوق

وعبأدت!.الأصنامصنعالمحرتمومنسواء،علىوالمؤنثوالمذكر

والجمعالواحثعلىيدلالعبرلِهَفئالعامائموصولاسم6:*ني

لَشديدمعوحدهاالشلِنإإىأ-!ائاولِخئصرسوأء،علىوالمؤنثوالمذكر

ضم!ضراءأوحلفياصر!اإبخ؟"افىإذاراء،اوحلمئِالِكنلمماالقلىأحرفا

صمرية.%لثسلِح!ولمنالشينحركهَبإطالهَالتشدلِدعن

أئعبريهَبهلَفردتالذخطالموصولالاسمهثاالعلماءفشروقد
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العربيةفييقابله،ال!مكانعلىثِأطاسمالأصلفيكأتأنهإلىوالمؤابحهَ

منالاسمهذانقل!العبرلِهَأنويبو)أثر(،الآراملِةفيوهى)أثر(كلمة

اللغاتبقلِةأنالرأىهذايضعفمماالموصوللِهَ،إلىالمكانيهَعلئالدلائهَ

هذالَؤكدالعبرلِةفينظائرتوجدولا،التحولهذالمحهبهالِحدثلمالساصِهَ

.الدحول

العبرىالموصولاسملأصلتفسلِرأفض!!أنإلىجزينيوسوانتهى

الصيغةهذهلمكؤنكلها؟الَحفَ،إشاريةسناصرثةمنلَكونأنههو

العبرلِة.فىالفربدة

السموث-فى؟في؟إه

لألَشبهالتي،المحذوفةالتعريفهاءحركةبالبألَح،ماثمكلهَألنسبءإ

فيأوالباءالجرحرفبعدكتأئهامنالرغمعلىتن!قلاالديالشممسعهَ

فشروقدالمئنىصورهَعلىجاع!وفدسماء،،لممموات!نيفىلملإ!وكلصهَ

الشدنأوالعربمهَالسلِنوهوالشبيةلِفيدمماالكلمهَهذه4ازدراجدِالعلماء

الذكط:المعنىويكون!بم!!،بالعبريهَهىاللَي(ماء)وكلمةالعبرلِة،

نزإلفىسبل!السماءفىشكولاالماء،لِ!لبالذكطأوالماء،فيلِتدسبب

السَمَاء!ريُزسِلِ:تعادءقولهفىصكليهووَلالتالكريخ!آنالمَرمهاوالمتحف،المطر

ازا!.فذسعَلَب!كُم

لجمعوكنلكفيها،مستعملض!يرإرهو!!يمف!والعالرلِةفيالهفردأما

ني!بمإ،!.مستعملضب!

المفردعلىللدلالةمعناالموجودةالثثنيةبصيغةاكتفىوإنما

والجمع.
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فووَ-من!م!بمليما؟

الكلمهَبدايةفيالتيبالحيم!مأالَصلتوحدن!يملأ؟،!مأ+أصلها

وهى،فوقتعنى!يملأ؟وكلمة.الكلِمففد!النونفيهاأدغم!!بعثالتئ

منوهىمرتعَى،،مرتفعأى:!بملإ؟+المكانباسمدلاللِةعلقهَذا!

لأ؟+،العبرىالفعلوالأصلعلى.من:!ولنألَقأبلالشكللِةالناحيهَ

علا.،أرتفع

لَسجد-؟!+4!!نيها!يم

؟في؟؟إ+منهوالماضي؟؟!لإ؟،وزنمنمضارعفعل

الصلِغهَفصأرتهنا،الافتعالتاءعلىالفعلفاءوهىالشلِنلْقدمت

كالإإ+،الرباعىوالفعل،العربية(افتعل)صلِغةمنالشبهلمحرببهَ

لأ++،الناقصالثلاثىفيتظهرلاولكنهاالفعللاموهىقالوا

هوكماواللًصاريف،المزيدةالأفعاطالظهوهـفىإلىتعودونرإهأ

مخا.الموجودالفعلفىالحال

أنيبثو9ركع.انللي،،أنحني!7+الثلاثيللفعلالعربيوالمقابل

النفلئعحا:يدَكالعرنجيهَفف!،الض!عالفهَ)شحا(العربيالفعلوبِتْبينه

.وأسرعخطاهأوسع:شحوا

تبعدهم-؟لإدلإدلإ،!

ا!روقول---تلانصحب،ط!إصه:!تت!فيحا!.ْ!%إ*1ضملرإد!أسف!،مضارعفعل

،غةثق3-2!.-!!!)عاوأئعديئ،!؟!-.خ+ْثًائمض!-اتءبمعدولأفى+،اتماتحصكط
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الحرفلمناسبهَبالبالَحالمضارعهَحرفوشكل،بالمركبنبلدمكو

6.؟لإفىفاَلِلبعدهالنلقي

المفعوللِةضملِرإلىإسنادهبعالفعلحركا!فىلَغيلِرو!ث

الضمهَمنالعلِنحركةلَقحسيرإلىاللامإلىالنبرانتقالأدئفقد!(ب)

حذفبعضهما،وراءلمطكنبت!لَقاءونظزا،السكونإلع!الممالهَالصولِلهَ

قأمص!إلىطالتاليالفتحهَوبق!الحلدَفي،الحرفالعلِنلَحتمنالسكون

إلىالمضارعهَحرفحركةطالتوكفلكالكلمهَهذهعلىالوقفبدمبت

البالَح.منبدلى*أيضئا!امص

!*6!
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اولادصية

؟*؟لبهأ*!+-نيها!-!+!+!؟.؟،6؟نبها!*ث!6

6-!لبهأ*!+-نبلا!مأ؟*!؟؟:ا+!+!+؟+!نبلأ

إث!:؟نبها

ا!هعمة4

باسهينطقمنيبرئلاالربلآنبأطلأ،إلهكالربباسملَحلفلا

بأطلأ.

،اللنويالقعليل

ترفعلا،تحمللا-؟لبهأ*ثي*

واتصلت،النهيتفيدوهى،العربية)لا(ومعنىلفطأتالَافيالأولىالكلمة

الانفجاركطالنطىَعلىالدالةبألنعَطةالتاءلَعجململذلكلها؟المضارعبالفعل

المخاطب،صورةفيالمضارغالفعلوهى؟يئ*،الثانيةوالكلمة

صلِغهَفيوحدث،العربية)نشأ(لَقأبلالتي3!*،منهوالماضي

؟؟!*ألأصلو!أنبعد!ا،السالنفيالساكنةالنونأدغمتأنالمضارع

أرفع.،أحمللأ*منهوالأمر

-اسمنيها!

والملِمالسلِنمنمكونةوهى،الساميةاللغاتفبىالثنانحةالكلماتمن

والفإ،نقلِةالعبربهَولجأت،باداكنللنطقالوصىبألفوجئ،العربيةفي

سكوناونطقالأراميهَفيلي،إل!مد!فىوبقينيه،بالكسرالساكننَحريكإلى

لأ!م*.متحركا
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ثلاثدةالكلمهَأنمنالعربالنحاهافزضهمالدلِنايخالفأو!ث

والكوفلِونالعلؤ،وهوالسمومنمشتىْ)اسم(كلمةأنيرونفالبصريون

الفأنشِبدوالكيصحيحهَليستدلائلوذ!!وا،الوسممنمشدىَأنهيرون

الصيغةأنهولدينأالراجحوالرأي،المحذوفةالواوعنعوضئاالوصل

فىشلِنإلىالسلِنولَحولتوالملِم،السدنمنمكونةثنائيهَهىالأصللِة

الساملِهَ.اللغا!سائرْ

باطكهباء،عالئا،-إ*؟فبها

المشكلةالنسبلامعلد!اودخلتوهم،،خدعة،كذبةتعنىلأأ*هى

الحالَير،الأمروهوشَوئ:العربىوالمقابل،المحذوفةاللَعريفهأءبحركة

العربيالمقأبليكونوقد،دينكلكشملممافين:أكيشَولىشيءكل:لِقاك

،والعورة،الفأحشة:اةالسوو.والفسأدالشروهوءالسو:فيكون،بالسين

شائن.أمروكل

-يبرَئ؟؟؟أ+

على؟بر،ا+منهاصاضي،العينالمضعفالمضارعصيغةفيفعل،

والمقابلالعبرلِهَ،فيمهملوهو!+ا+الثالثهيوالماضيبرا؟؟وزن

برا"3بالياءالمبالغةصحغهَبد!يلاللغدلِنفيباللِاءوالأصلنقى:لهالعربى

إ،!.؟؟اوالجمع،ئوبو،نالَى3؟ا"*و

ى!*
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الرابعةالوصية

نلا6ث!؟أ؟يرا؟نلا؟ببهأ؟+؟+-،أ!6أنياول-

06فىلإ!يم5،!م،+نيهانيها6،؟.؟ث!+!!!61فى

+نيها؟6بأ،؟نبها؟!أ،!:6!يمثى؟ث!؟؟-ثخ؟،لبهألأ!

!مثا*ير+ثب؟للأ+؟يأ؟.*!؟.؟،7؟،+أ+

أ؟؟6!!!+

.05؟6.ولإب؟6أنلاأ؟6!م!!-6؟ببماثى!6يبمي!؟

ا!عط4

أيامستةلَعمل،إلهكالرباوصأككمالتقدسه،السبتيوماحفظ

فدهتدَوملا،إلهكالرباحةللريومالسابعواليوم،اعمالككلوتجز

وثورك،وامتك،،وعبدك،وانجنتك،وابنكأنت،عملبأي

..وحمارك

4اللفو،القعل!

حفظحرس،6ني!بمالماضيالفعلمنالمطلىَالمصدر6:ألأول

العربلسةا!لغةفيوي!بىله،الساميةاللغاتفيللمصأدرالالَديمهَالصلِغهَوهو

ويشبهذهاب،حفا!مثلىفصيلوزنعلىالثلائيالمصدر

:نمَوأطكأنبدالد4فيالأمركعلحذفالذيالمطلىَالمفعولهناالمصدر

جميلأ.صبزامريئأ،!نيئأ
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؟ببها!ل!+=السبت

التاليالحرفتشديدمعالباتحايأساسيبتشكيلهامشكلةالدحريفهاء

منمأخوذةوهى،عطلةيومرأحهَ،يوم،السبت:تعنى!3+وكلمهَلهاه

العملعنانالَطعتوكف،،ا!!اح!!+المجردالثلاثيالفعل

الخروجسفرفيوردوقد،جلوس،راحةأنقطاع،،توفَفني؟+والمصدر

اًنليويبدو+،؟نيفىْتستريحففيهالسابعاللِوموأما)23/12

والتاء،استراحجلس،"زرفىالفعلإلىالأصلفيلَعودهذهالاشتقاقا!

هيالديالمحذوفةألياءعنعوضهيزرفى+الاسمنهايةفي

عندالسبتيوموهى،التامةالراحهَعلىيطلقالاسموصارالفعلفأء

الِهود.1

؟!7اْزر؟+منهاعديدةكلمات4حوصفئِابتركبالاسموأصنبح

السب!؟بر+؟!منجب!؟+سلامسب!؟أ!!+نيفى،المقدسالسب!

الملكهَ.

الد!ود،عند)شتات(كلمةأنإلىالعلماءبعضرذهبوقد

ىذكيوم)السبت(الدومهذااتخاذعادةإنبل،بابليةأصولتات

البابلدونأطلقأخرىنأحيةومن.الببلينمنأيضئأجأءلَهمقدصةL!لَداسة

*سباتو".أو"شبالَو3اسم-والدعأءالصومأيأم-"الحم*الأيخأمعلى

منفإنهاليهوديوالسبتالبابليالشتبينالواضحالاخحلافورغم

فيشكاًنهوبخاصةتفسيرها،يصعببلِنهثا،قديمةروابطوجودالواضح

لِفعلكمأأسبوعئِأومتكرردورىبشكلللراحةالَخذكَدالبابلي*سبأتو*أن

اليهود.
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؟يرا؟!أ=لتقديسه

والمصدرالنأقصالسكونوهو،الأساسيبتشكيلهامشكلة،للنسباللام

المضعفالثلاثيالفعلمن!؟!الإضافةلمحبلأصله7ا؟!أ،المضاف

وهوالعبودئِهَفيوالمجردفذس،العربلِهَفيلِقابلوهو،قدَس؟ا؟فلا

ومنه،وتباركظهُر:الشىءلمحذس:لِالَاكالعربيهَفيمسلَعملولكنه.مهمل

والبركة.والتقاءالطهارة:أى()القُذسالمصدر

أيامسدهَ_6!إولنيهانجيئ+

بعلامةوشِحهيستة،وم!نىلفخلًاالَعرلبدهَفىيقابله+نيفيالعدد

إلىأض!ففإذامستدَلأ،العددكانذااٍمعهتذكرالتي-+اللأني!

وطيل!معنا،الح!هوكمابالسلِ!ولمسبوكْةتاءإلىالهاءتحولتالمعدود

+،نينيفقلِلعنالمسدخنىالشثفيعنعوضئاالأولىالشلِنحركة

.يوم،أ!مفرث!مثكرجصعأياملَعنىالتي،!م،!كلصهَإلىواًضدفت

لِحذفلَحجمعصندمأالمعع!ةالسيحجوليةالأسماء%نالبيانعنوسى

الجمععلامهَإللِهلَعفمافثبالقأم!حرا،ال!اءولَنممكلدازظ،العلهَحرف

إ+إومثله!!م"!معناالرصعصيغهوجتوهكذا):"!(،

.وزيوتزي!!؟"ه

وتصنع،وتعمل=؟،لأبئ!

واولئث!كو!مافعفممكلت!ا.لدإوحمميألف!د!و!أالداخلةالقباواوهىهقاوالو

بصْم!حْىالمس!قَالق،؟و!أفى!،كل!زمووقلبلَطالنأقص،الس!ونوهو،الع!ف

!لإ!+ه.العحنمارعهَالأفعالمعاك!ةأوالمعنى
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لأيئ+وأصله،الفاعلالمخاطبضميرإلىمُسندمعناالذىِوالكع!

أصلهاإلىالهاءتعودللضمأثرالإسنادعندولكنهبألهأء،اللاممعل!فعل

مكانى.دلبوبينهما(سعي)العربيبألفعلصلهَالعبرفِوللفعلألياء،وهو

الانساني.العملمنجزءوالسعى

يفئقئك.-عملك-!م؟*ير؟6

وهو-الوصيةفيمعناالمذكور-المؤنثالمفردألاسممنمكونهَهى

علامهَتحولت6المخاطبضملِرلىاٍألاسمإضافهَوعلث؟؟*؟+،

للوكَوفالضمدرلمحبلبالسدجولاللَاءوشكلت+،=إلى+-الدأننِث

حركلَهاكَصر!اللاممنالنبروانتدَفىالكلمهَطولوبسببالكلكهَ،هذهعلى

عنصرهأو،وخلاصتهقوامه:الأمرملن:العربيهَوفىباتح.إلى

فيهوسُصرفيملكماوالملكوالمالكالجسد،مَلنالقلب:يالَ!الجوهرفي

أملش.:والجمعولُؤنث()يُذكر

السابع=لأ+؟!؟6

والعددالعربية(سبع)كلمةتعَابلالتيني؟لأمنالترتيبيالعددهو

والجمعوالأفرادوالقئيثايلَذكلِرحيثمنالمعدوديتبعالصفذمل!الترسَبى

يقالالألطماسيللعددخلافأالمعثود،عقد!الثدويأشَوالتنكدر،والتعريف

.لأولااللالمدذ!أنلأ؟ثم؟،6؟!يمإ!م

هو+نلا،؟ببلا؟6؟+؟؟،؟نجبلا؟،بأ،+ي!؟!6ثننأ*+

العددإلىالمعدوديضافوقد.الثالثةالشالَهَفيالسأبعالبيتفييسكن

كلمهَلأن،النصف!معفاالموجودهوا"،نهـرهَالمعدودكأنإذاالترتلِبى

حالةفيئلزمالتىالعربدةاللغةفيفهنعمماعكمى،وهذامضافةنكرة

مذكزا.جمغاإأسمعدودصب!بءثمأولأة)سبعة(أشعددذكرالاضاهفَ

-أثما-.
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ابنكو-36د!أ

هوشفوىحرفعلىلدخولهاالشورو!مشكلةللعطفالواو

الساميهَ،اللغا!فيالثنأئلِةالأسمأءمنوهىابن،تعني؟أوكلمةاشاء

اللغا!اكدفَحينفىبألساكن،النطىَلىاٍالوصلبألفالعربيةفيوجئ

ضملِرإلىالكلمةهذهوأضيفت،السكونعنعوضئابالكسرالأخرى

انتدَالبسببحلِريقلىاٍصيرلِةمنالباءحركةوصرثَ-المخاطب

النبر.

ابنثكو!6!يم!ل!أ

الباءهوشفوىعلىلدخولهابالشوروقالمشكلةالعطفواومنمكونة

النونأنولِبدو،ومعنىلفظًاالعربيهَ(بفَ)كلمةلِدَابلالتيفى+وكلمهَ

كدابةاللَشدثِيظهرفلمالحَا!هَ،نهأيةفيجأء!التيالعبرلِةالَاءفيسدغمة

لكافالإضمافهَعداكَأءفيمدضكمهَالنونظهرتنماواٍ،وحدهالاسمفي

كأنالمصمرلِةالعامدةفيم،ماهذاولِشبه6العبريةفيهىالديالخطاب

الجمعفىابخونهذهفكورالثائيوالدللِل(تعالىبت)لِا:لأبنتهالواكلِالَول

.بنات!+::iي!

الرغمعاتنلتأفييقإلاالاءو!العرب!-ة،فىالأصلهى(بنتأوكلمة

كلصهأمأا!مذث!%ض،"ثالى*سم(ابن)ن!مؤفهىَكبلها،السكونوجودمن

)ابن(."كلم!!ا-6!!إلمئاالعربالهَ"فيكمؤنثاستحدثتفقد)ابنة(

وأمتلأ-؟ي!!!م

بأ3دصا!مامالث!كلطحلقيحرتط!لدخولهابانباتحهشكلةللعطفالواو

وكأن،ال!ؤنثةالقديمةث11مقوهىأمة.تعنى*!م+وكلمةبات!
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للمذكركلمهَبذكراللغهَفىوالمؤنثالمذكربينلِفرقونامىالقىالساهلجون

علاماتبعدعُرفتقدلَكنولمأخر،أصلمنللمؤنثوكلمةعبدلإ؟6

الحسَحدثة.الدأنثِ

الهمزةحنالنبرأنلَدَل6بالخطابكافإلىالكلمهَهذهإضافهَوعند

فشكل!وحددَالسكونلَقبللالأنهاونظزا،السكونإلئحركلَيسالمحتحمر!

المركب.بالسكون

وئورك=أ؟6!نلأ

6!وكلمةالناكَص،الأساسىبدشكلِلهاصنَمكلةللعطفالواو I،ثور

العبرلِة،فيكدابيرمزلهلسِ!أسنانىصو!العربلِةالثاءأنالمعلوممن؟

أنئى،*ني!،ثاب!زرفىذلكومن،الثضِتحرفإلىفد!ايتحوكلذلك

المخاطبضملِرإلىهنأ6زوأكلمكهَأضيفتوقدوثب.!زوفى

6.ب

!ملا*ص

ي!أ--8
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اثمعملأس!مةاد

!نبا6ثب6!م+-؟!!-+؟+-؟ث!!6ث!+ثب-

أأ!!؟،3لإأ؟!بمك!*؟.!؟إ+6إ61فى

6+.663ي.!؟6-إ+إ+جملأنبلا!!ببما؟-؟!؟!م6إ،!بم

ئج6

ا!ىعملأ4

علىأيأمكتطوللكي،إلهكائربأوح!ْ.-.كما،وأمكأباكأكرم

إلثك.الربلِعطيكالتئالأرض

اللئو!4القعليل

نرو،محترا،مكرأ-6ب!ثب

،وأكرمكزمتعنىالت!بر؟6با!ح!هيفالمزلمحدالفعلهنامرفعل

حرفبحذفيكتفيالأمرمجيءتتو،يكزم؟ير؟6منهوالمسدقبل

لَعني:الدىفى؟6متهوال!حر-!،حنا،في)كالأهوهولَبالَىوها،الالممتالَف!ط

ألمجردوزنعل!لَردألمشب!هَوالصصفةالمصاعبلَحم!مهفا.أصبحئقيل،

وضىيف،محليهملفمق:ا!بو!قومفئ:ال!ربخِةوفىشديد،،ثق!ل3؟!

والعناء.المشقة:والكبَد

وأهك=6+-؟!م!ث!

و!!ل!،الف!إ!و،ي!ور!عثوق!و!طزالأسالىب!شكدلهامشكلةالعطفواو

شكأله!ضم!الصعوفإلا!ممعل!الداخلة؟+إل!فعوليهَأداةعلىالواو
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المقلِفبشرصهَلاتصالها،بألسيجولمشكلةوهى6،الملَكلملضمدرالإضافهَ

ومعنى.لفطا)أم(لَقابل*!كلمةبه.المفعوكمع

سِمتغر!لِملَد،،يطول!أأ"*؟"3

أمذ،أطال:؟؟؟،6الماضيفيوالياءبألهأءمزلِدمضأهـعفعل

لكونثاالمركبالسكونأخذ!ولكنها،بالسكونلَشكلأناليمزةفيوالأصل

الفعلأسندوكَد،الأصلعلىبالباتحالمفرعهَحرفوشكلحلفا،خوفا

وجودهنأالعبرلِهَاللغةفىالأعراببقاياومنالجماعهْ.واوإلىالمضارع

الفعللكونحدن،الرفعحالةعلىلَدلاللَيوهىالفعلآخرفيالنون

.يمدون،لِطولون:هنأالحرفدةوالترجمةالخمسةالأفعالمنالمحضارع

املَذ،دامط!،بمعنى:؟؟6الثلاثيالمجردوالنعل

لمامضادمعنىعلىولِدل)اًرك(هوالعبرىللفعلالشكليوالمدَابل

وأراك،يبرحهفلمبهاًكَام:بالمكانالرجلأرك:لِالَالالعبرى،الفعلعليه

اياها.ألزهـ4:عنقهفئالى*قر

أيامك-6!!بم!

الإضافهَقبلوالأصلالثخاطب،ضملِرإلىمضافمذكرجمع

فييوم-"أهوالمفردالإخمافهَ،أجلمنالجمعملِموحذفت6!،!م

ومعنى.لفطاالعربلِة

التراب-الأرض4+؟؟!ييم

الأدمة:العربيةفىوتقابلأ+.ول؟6وجمعه،مؤنثمفردالكلمةهذه

بلاالصلبةالأرضوالايدامة:منها،ماظهرالأرضا!،وأديم،الأرضبأطن
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الكلمةلهذهجمعولا.آدميرجل،،إنسانلَعنى*+!وكلمةحجارهَ.

على3؟!كلصهَولَطلقآدمبنولأ؟!-؟؟":لِقالبللفطا،من

فحه.جعلتأدمهمنبلوقلِلالأرضأدمهمنخلىَلأنه،اتخض)آدم(

8/88أدممادهَالعينا

يعطدك!؟6أ3!بم

أعطى3؟أالفاءالنونيالفعلمنألإ؟3وزنعلىالفاعلاسم

الفعلالعربدةفيجاءوقد؟أهوالأمرمنهإ؟أِوالمضارع.وضعمنح،

والمجروروالجار.العبرىِبألفعلصولَدةعلاقهَذووكلاهماوألَى،أنطى،

عللِها.الوكَفأجلمنبألقامصاللاملئكلتولكن؟4،6أصل

ممهه!حملأ
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س!(لتاا-لكامنةا-!بةلمماا-لسادالمةا)لوصاياا

-*.؟!فى.3!ل!.*.؟!6ث!؟!*.؟؟+لأ؟!*.؟

:*!نيأ+ل!6ل!؟ث!+!ل!؟

جمة:لترا

زور.شهادهَجاركعلىلْشهدلا،لَسرقلا،لاتزن.شَقللا

اللنوي:المْعليل

ثثبم،!!؟؟لأ+

بمعنىلمحيما+6منهالمأضي،المخاطبضميرإلىصممتمضأرعفعل

نأالو)ضحومنذُبع،6قُتلل!+؟6عنه!لص!ههِلوالمبنىذبع،تل!

!ان6العينعفدوحإ؟ييما؟لإ؟3ا!ثجردل!اربهإغأ!ناإ!صفرعإمف!ق

إلىالصادحركةالىطحل!لمحيما!م،!6أحأصلا؟خالتيطخوف/؟نمه

يرضع،رضحال!ببريةفيألالعللهذاإلشكئيوأحح!أبلعن!*،لنو!فهـ!صى

ضرب!:رألعمهرضح.س!ا!روكسوه؟بحجردقة:رضْ!رضحه:يوَل

قف!مهشأةتبعْىلَزنى،!!بم؟؟6

3*6ضيالمطالفعلومن،المخاطبضميرإلىمسفل!مضارعفعل

وقوعهامرالرغمعلىالساكنةاللوقبالَاءانالمعلومومنبغى،فسق/زنى،

منتحذفنهذلكوسب!الفلَحة،هياتألالةاالحركةلأنمتحوكديئبين

هناالألف!ركة!التكما.مكسووةأومضموذ!عينهكانتإذاإلاالصمططبل

؟أ*!.والأصلعليهاللوقف
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!!؟3.!لى-سَمرق

وهوسر!!فى،3منهوالماضي،المخاطبضمدرإلىمسندمضارعفعل

جنب:يدَاللِجنبُ،جنبالعربيةفيويقأبله؟،إ؟لأْ؟لأ؟بابمن

:الصوابجانبه:ونالَولغريئا،أوجنينافيهمنزل:جنابةفلانبنىفيفلان

الخطأ.واختارعنهابتعدأفط

لِغَئى.تجدب-علىترذ-تشهد=؟لإبر+

3+لأالماضيالفعلمن،المخاطبضملِرإلىمسندمضارعفعل

حرفوفاؤهبالهاء،اللامالمعتلةالأفعالمنَوهو.علىردَ،بالشهادةأ!.دق

المضارعهَحرفوأخذإلركب،بالسكونف!ثكلتحد!،السكونلِدَبللم،حلقي

غنىالعربدهَفىوالمقابل6الفقحيؤثرالذىالحئالَىالحرفلمراعاهَالبالَح،

بألكلامالدرنيم:والغناءبه،لَرنم:الشعَرغنَىلِمَالألمعجمة،بالغين

.وغيرهالموزون

صديقكعلى-جاركعلى-6؟؟لإ

؟لاوكلمةالناكَصرالسكونوهوالأسأسبتشكيلهأمشكلةللنسبالباء

لر:6الخطابكافإإى!الَحهاإضتوعند.صاحبجار،،صديق:لَعني

حلؤ.حرفلكونهـاالمركبالسكونأخذتوإنصا،وحدهبالسكونالع!نتشكل

أفراوأم!!-!:ولْعد!4،العزيإفى(الراعى)بكلمهَصل4أنويبدو

.شاسووالد،الحماكمو،والأميركالملكوالسياسهَبألحفظ

حم!ءكغ
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العايلرأالوصمة

ثا..إ؟يأي!؟+نبلاجما+.ء!+*.؟!-

أ6ببماثلا!أ+؟ليهأ6يإ؟+ب!،ب!+؟؟!بر

46؟؟يإ6!نبلأ؟.إفىأ6أإي!ولأ6أنلايبرأ!يلأ!م

الترعملأ4

أمده،ولا،عبدهولاحالَله،ولابلِلَه،تشتهولا/جاركامرأةتشتهلا

له.مماشيئاولا،حمارهولا،ثورهولا

اللئو!4القعليل

ثرفي.ثفقهي!+ش+ولْ

رغب،6يم7الماضيالفعلمن؟لأ3ْإوزنعلىمضار!فعل

النهيبأداةاتصألهأبسالبالإعجامنقطةص!هناالتاءوخكَإخمتهى.

قبلها.

،والارتياحإرضأءعلى(خميد)العربيالفعليدلالعربحةوفى

إليه.حوارقغهزضى:الشيءفلانحمد:يق!

جاوكز!جة-6؟لإ؟فبلا+

مؤنثوهىزوجهَ،-امرأة-انثى-؟ني+أصلهأالأولىالكلمة

النونظهر!المؤنثوفي؟أ!فصاريأءابدلتولكن،إنسانرجل،

علامةتحولتالأضافهَوعندمتحركلإ!،بينلولمحوعها،الشينفيمدغمهَ

عنوعوضمنها،النبولانتق!الشينوخف+،بإلى-+الدأنالث

صلِريَه.إل!حالربقمنالهمزةحركهَبإطالةالإدغام
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المذكرجمعمقابلفينساء،إ!!!*!+كلمةوجمع

رجأل.!!؟نلا!!

تشد!ى،ترغب،تريد-؟؟*أ+

منهوالماضي،والتضعدفوالتاءبالهاءمزلِدالمضارعالفعلهذا

بتضعلِفالمزيدوالمستعطالعبرلِة،فىمهملالثلاثيوالمجرد؟؟؟أ+

عاطفهَ،،شهوةرغبة-*أ+والمصدر،اشتهى،رغبأراد،؟أ+العين

أوبة:لهيُؤبهلاشيءالعربيةفيجأءبألبأء،العربيالمتابلأنويبدوشوق

حقأرته.أولخموَلهإلده،بُلتفتولابهئِحتفللا

-بدتب!؟+

ولكن؟!!منهاوالمطلقبعدهأ،لماإضافهَحألةفيالكلمةهذدجأعت

البأءوتصيرالإضافهْ،ءندص!ريهإ!ىيلْحول-!المرء!بالصوت

!فاللفكير!مان(؟البط!ا!ل)هناالمقصودأنشكولاقبلها.للكسرامثَاذا

العاشرهَ،صيةالهِفيعفهالمنهئالاشتهأءمناطوهو،الأساسيهوالزوجة

الوث!ايأوبقيهَا!محؤمفيإلتث!كفيومجردتحرمالتيالوحيد!الوصيهَ!ثدولمحعد!

الظا!الخارجيالعملعلىركزث
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لمعقدلاتا!كصا

........................................................................الفدبمالعهد:الاولالالَسم

............+.....................................القدلِمبالعهدالتعريف:الأولالمبحث

...........................................................القدلِمالعهداقسأم:الثالْىالمبحث

.................................................الدَدلِمالعهداسفاربيانالثاك:المبحث

........+........................................)الأييياء(ال!يمالعهدم!الثالْي:القسم

......................................،...................بالأنبياءالتعريف:الأولالمبحث

...ا.+..........ة0000000000000000،000000000000000000000000000000الأنبياءاسفار:ائفالْيالمبحث

........-...-.!....0000000000،00002--.،.........!باكتولهبأي!التعر:للأواأشصب!

،.00009.،..َ..-..1003..،.)ملممدثبأتأس!إوببعض*بمزبيأرْ:الأنيإلمبحث

.ء.!.،...+..-......،...،..!.-.ء....تدسعربيلَراتألِزل!سفرا!أك:أ؟مبرلط

إلأصحا!!!تئالأ!أىأ!ي!رخ!للفهكأاي!تحلبليهَدراسة(لواش.اشصب!خث

.........ح-..-......-.........!...."،+........+..ايوبسفركْىالأول

...،............،.............،1(وت!فىدليلثرحالمزاصِر"سمْر:أنخامسالمبحث

..-!..*................3-...-..لغو!4-،،العشر)ثدواسةْالوصايا:السأدسالمبحث

شلخ!آك!سع
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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